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Revista Qualidade do IAE

Ozires Silva 
é reitor do Centro Universitário Monte Serrat (UNIMONTE)

Embora os enormes resultados, que poderíamos dizer “espetaculares” resultados, conseguidos através da tecnologia 
espacial, ainda há pessoas que perguntam: “O que há de fazer em órbita?”

Sem dúvida, há muitas coisas feitas, prontas e em uso, de uma forma geral, por praticamente todos os habitantes da Terra. 
Podemos ressaltar as comunicações universais e instantâneas que através, mesmo de um telefone celular comum, podem de ime-
diato colocar cada habitante do planeta em contato um com o outro, mesmo à distância de milhares de quilômetros. 

Isso tem sido possível pela exploração do espaço e o lançamento de satélites geoestacionários que, circulando permanente em pontos � xos 
do espaço (em relação ao nosso planeta), podem funcionar como receptores de informações da superfície da Terra e retransmiti-las de volta a 
distâncias impossíveis de serem vencidas de outra forma. Incrível, não é? 

Embora as dúvidas expressadas pelos, crescentemente, poucos incrédulos, uma grande maioria de especialistas embutida nas pesquisas para 
obter respostas para as perguntas que ainda são feitas, se empenham e reconhecem que o espaço é um parque de coisas únicas para fazer e que 
são impossíveis na Terra. Embora possa parecer pouco, podemos dizer que a vida, as observações e as pesquisas em órbita podem ser colocadas 
sob o ponto de vista de dois aspectos principais: a observação da Terra e a gravidade zero. 

Para muitos pode soar como muito limitado, mas não é isso que instituições respeitadas, e que trabalham duramente, como o Instituto de 
Aeronáutica e Espaço (IAE), pensam e colocam nos seus programas de trabalho.

A Terra, para ser vista de uma órbita espacial, em qualquer momento, certamente, dependerá da cobertura de nuvens sobre sua superfície 
que, como sabemos, está sendo variada de forma contínua em face da rotação do planeta em torno do seu próprio eixo. A visão é “linda”, como 
comentam vários astronautas quando se deparam com os extremos da extraordinária natureza terrestre, destacando desertos, montanhas, selvas 
e cidades iluminadas ao lado de áreas escuras. 

Nas tempestades sobre a Terra são vistas algumas partes do globo piscarem continuamente quando há trovoadas, chuvas pesadas, erupção 
de um vulcão, incêndios, ou o incrível espetáculo do nascer ou pôr do sol, que em órbita acontece muito mais rapidamente, dependendo da 
altura da órbita de circulação de um satélite arti� cial.

A gravidade zero é um novo mundo. Os acontecimentos comuns, na ausência da gravidade, aparecem bem transformados. Tudo � utuando lentamente 
em torno dos astronautas permite uma série de experimentos que precisam ser planejados antes de que pessoas e equipamentos sejam lançados ao espaço.

Desde 1957, ano em que o primeiro satélite entrou em órbita — o soviético Sputnik —, a humanidade busca oportunidades fora do planeta 
que contribuam para os avanços cientí� cos. O ambiente de microgravidade, em que a ação gravitacional é quase nula, ajuda de maneira impor-
tante e abre horizontes não imaginados há poucos anos. 

Estudos a respeito do comportamento de reações bioquímicas em ambiente de microgravidade estão contribuindo para a melhoria de 
processos industriais, químicos e biológicos, realizados em solo. Atentos a essas possibilidades, especialistas e institutos de pesquisa em todo o 
mundo estão permanentemente abrindo conhecimentos nas áreas da Mecânica, Eletricidade, Química e Física, incluindo o comportamento e 
enzimas de interesse industrial, por meio do envio de experimentos em voos suborbitais e espaciais.

Está em curso tentar identi� car os agentes que mais in� uenciam, em microgravidade, as reações bioquímicas  envolvendo a busca de um melhor 
entendimento dos mecanismos de ação de enzimas e de outros produtos identi� cados em outros variados campos das ciências. E pode ser colocado 
que os ensaios precisam ser repetidos em número su� ciente de vezes, tanto em solo como no espaço, para veri� car se há con� rmação dos resul-
tados. Somente assim se pode tirar conclusões de� nitivas, e isto justi� ca os planos de permanentes pesquisas, progressivamente mais complexas. 

O caro leitor também pode colocar sua imaginação para funcionar, com criatividade, e se convencer de que a busca do conhecimento do 
espaço não é algo somente para o presente, mas em cada momento abre novas janelas para o futuro. O IAE, com sua iniciativa de publicar esta 
Revista de Qualidade, com artigos e estudos realmente instigantes, certamente estará ajudando o leitor a compreender, pouco que seja, que es-
tamos avançando no limiar das ciências, aprendendo, e muito, para que o futuro da humanidade seja melhor. E os artigos nesta edição mostram 
que tudo isso pode, em razão de cientistas e pesquisadores brasileiros e estrangeiros, com entusiasmo e competência tentar nos trazer as respos-
tas às perguntas que já � zemos e que poderemos fazer. 

Editorial
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IAE: Aeronáutica, Espaço, Defesa, Brasil!

Delma Felicio - delmadf@iae.cta.br

cidade de São José dos Campos é conhecida 
mundialmente por sua tecnologia de ponta, 
sobretudo no setor aeroespacial. O Instituto 
de Aeronáutica e Espaço (IAE) faz parte deste 
contexto, com a missão de “ampliar o conheci-

mento e desenvolver soluções científico-tecnológicas para for-
talecer o Poder Aeroespacial Brasileiro, por meio da Pesquisa, 
Desenvolvimento, Inovação, Operações de Lançamento e 
Serviços Tecnológicos em sistemas aeronáuticos, espaciais e 
de defesa”. Para tanto, a estrutura organizacional é constituída 
por três subdiretorias relacionadas às atividades de pesquisa 
e desenvolvimento: a Subdiretoria de Aeronáutica (SAER), a 
Subdiretoria de Espaço (SESP) e a Subdiretoria de Defesa 
(SDEF); além de uma subdiretoria de apoio, a Subdiretoria de 
Administração (SADM).

As significativas contribuições do IAE para que o Brasil 
busque a autossuficiência nacional em tecnologias são no-
táveis. Um exemplo desta contribuição foi o desenvolvi-
mento do primeiro motor automotivo a álcool. Entre 1973 
e 1976, engenheiros e técnico da então Divisão de Motores 
do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) realizaram 
estudos sobre o etanol, que permitiram que o governo mais 
tarde criasse o pró-álcool (programa de substituição de com-
bustíveis derivados de petróleo). Hoje, a Divisão de Motores 
são duas das Divisões da SAER (APA: Divisão de Propulsão 
Aeronáutica; e ASA: Divisão de Sistemas Aeronáuticos), e o 
IPD foi incorporado ao que hoje é o IAE.

O IAE também contribuiu para o desenvolvimento do 
Brasil quando criou a aeronave bimotor Bandeirante, da 
qual originou-se a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 
(EMBRAER), em 1968. 

Para contar essa história e o nível que alcança a indústria 
aeroespacial no país, o Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA) construiu o Memorial Aeroespacial 
Brasileiro (MAB). 

O MAB  foi construído pelo então DCTA, em parceria com 
a Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial (ABCAer), com 
apoio da Prefeitura de São José dos Campos e empresas ligadas aos 
setor aeroespacial. Inaugurado em 2004, o MAB está localizado em 
uma área de 110 mil metros quadrados do DCTA, que preserva 
a fauna e a � ora existentes no campus, (Avenida Brigadeiro Faria 

Segundo protótipo do Bandeirante,
primeiro avião desenvolvido e fabricado no Brasil

FOTOS: TH
ALES K

LEN
 CARRIJO - 2S BFT, 26/08/2013

Visão geral do MAB

Primeiro carro brasileiro a álcool (Dodge)
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Foguetes desenvolvidos pelo IAE

Componentes de foguetes 

Mísseis de uso na defesa nacional

Lima, s/n, Jardim Aeroporto), junto à Embraer e ao aeroporto mu-
nicipal. Seu acervo re� ete as tecnologias desenvolvidas nas áreas 
de Ensino, Aeronáutica, Defesa, Espacial e Pesquisas Associadas. 
Dentre as pesquisas e desenvolvimentos realizados pelo IAE, além 
dos descritos anteriormente, destacam-se maquetes e réplicas de 
foguetes e mísseis de uso da defesa nacional. 

Na área de exposição externa estão aeronaves de fabrica-
ção nacional e foguetes do Programa Espacial Brasileiro, in-
cluindo uma réplica em escala natural do Veículo Lançador 
de Satélites (VLS).

As visitas para o público em geral ocorrem aos sábados, 
domingos e feriados, das 10h15 às 16h45, sem necessidade de 
agendamento. De terça-feira à sexta-feira, no horário das 8h às 
17h, � ca aberto para grupos de 15 a 50 pessoas e escolas (ensino 
fundamental, médio, superior), instituições, grupos, delegações. 

Atualmente, circulam no MAB cerca de 3.000 pessoas mensal-
mente. As visitas são gratuitas. Informações pelos telefones (12) 
3947–6014 ou (12) 3947–3046.
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Aprimoramento dos processos de medição 
via telemetria em ensaios de solo

Marcio Barbosa Lucks - marciombl@iae.cta.br
Felipe da Motta Silva - felipefms@iae.cta.br

Sérgio Fugivara - fugivarasf@iae.cta.br
Alison de Oliveira Moraes - alisonaom@iae.cta.br

INTRODUÇÃO
A participação da telemetria durante as diversas fases de en-
saios de veículos espaciais integrados ou de suas partes tem 
como objetivo principal o constante aprimoramento da qua-
lidade das medições realizadas no Instituto de Aeronáutica e 
Espaço (IAE). As medições são realizadas seguindo as espe-
cificações geradas pela equipe de projeto e de procedimentos 
operacionais definidos para cada veículo. Os transdutores/
sensores são fixados o mais próximo possível do ponto esta-
belecido para sua instalação em voo, de forma que as medi-
das obtidas por meio da telemetria possam ser efetivamente 
comparadas com aquelas obtidas pela instrumentação de solo 
e, posteriormente, com as medidas adquiridas em voo. Esse 
método tem contribuído efetivamente para o aprimoramento 
dos processos de medição, análise dos dados, especificações e 
escolha de transdutores/sensores na faixa de medição e frequ-
ência máxima dos sinais.

METODOLOGIA
Os ensaios de equipamentos para voo em veículos espaciais 
desenvolvidos pelo IAE são realizados segundo procedi-
mentos de testes, metodologias e calibrações individuais, 
de acordo com os padrões adotados para o setor espacial. 
As medições realizadas por meio da instrumentação de solo 
em laboratórios, em ensaios dinâmicos de aceitação e em 
ensaios de queima de propulsor em banco de provas, re-
presentam muito bem as características físicas, mecânicas e 
elétricas dos transdutores utilizados nos veículos espaciais; 
porém, sua efetiva representação é limitada por não serem 
implementadas conforme as condições reais de voo. A fim 
de aprimorar esse processo de medição, os procedimentos 
de ensaios foram alterados, visando a realizar todos eles em 
solo com a participação da telemetria e com a instalação do 
maior número possível de transdutores, monitorados tanto 

pelos especialistas da instrumentação de solo quanto pelos 
especialistas em telemetria. Em relação à medição realizada 
pelos especialistas em telemetria, os transdutores instala-
dos no veículo espacial são do mesmo tipo e modelo espe-
cificados para o voo. Seguindo a mesma filosofia adotada 
pelas organizações que atuam na área espacial, nos primei-
ros ensaios a medição de milhares de parâmetros pode ser 
necessária para caracterizar e confirmar uma informação 
importante do veículo espacial. A quantidade de medidas 
decresce a cada ensaio realizado até o último, que é o ensaio 
em voo, no qual apenas os resultados adquiridos pela tele-
metria estarão disponíveis para análise. Esses resultados de-
verão ratificar todos os dados de ensaios realizados no IAE. 
Durante a fase de ensaios em solo, nenhuma medida deve 
ser desprezada, pois quanto maior a quantidade de medidas 
realizadas, maior será o grau de certeza da caracterização 
do fenômeno físico observado e, consequentemente, da sua 
interpretação em voo. O ensaio em voo é único e representa 
a conclusão de um esforço conjunto, de anos de trabalho, 
de todo o efetivo do IAE. A restrição na quantidade de me-
dições em voo geralmente está relacionada ao sistema de 
telemedidas embarcado, que é otimizado e, portanto, limi-
tado em peso, em volume e em sua capacidade máxima de 
transmissão de dados. Como consequência desse processo 
de otimização, tem-se o aumento da capacidade de trans-
porte de carga útil. Outro benefício dos ensaios em solo é 
que os especialistas têm a oportunidade de analisar os da-
dos de telemetria alguns anos antes do lançamento do veí-
culo. É importante ressaltar que para garantir a qualidade e 
a confiabilidade das medidas realizadas nos ensaios, todos 
os transdutores utilizados na rede de telemetria são cali-
brados de acordo com as normas de qualidade implemen-
tadas no IAE (rastreáveis ao Inmetro), tal como a norma 
NBR17025 e NBR 15100. 
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ENSAIOS EM SOLO
A equipe de Telemetria da Divisão de Eletrônica (AEL) tem 
participado ativamente de todos os ensaios em solo realizados 
no IAE que envolvem as redes elétricas para veículos espa-
ciais. A participação da telemetria nos ensaios dinâmicos de 
aceitação (EDA), ensaios de queima de propulsores em banco 
de provas, ensaios de separação entre estágios, ensaios de mó-
dulos instrumentados para veículos espaciais, entre outros, 
tem resultado em um aprimoramento nas medições realiza-
das por meio da telemetria. Além desse importante resultado, 
a participação da telemetria nesses ensaios também tem co-
laborado como um sistema de aquisição redundante, pois, se 
houver perda de aquisição pela instrumentação de solo, as 
informações estarão garantidas, adquiridas e registradas pela 
telemetria. Mesmo se for um evento isolado de perda de in-
formação, sua falta prejudica a análise do ensaio, e tal como 
o ensaio em voo, o ensaio em solo é único certamente sua 
preparação terá demandado muito tempo. A implementação 
de um sistema de telemedidas operando como redundância 
aumenta a confiabilidade no processo de aquisição de da-
dos, pois permite a comparação entre os resultados obtidos 
de diferentes fontes de aquisição e processamento de dados. 
As medições via telemetria são realizadas seguindo tanto os 
procedimentos quanto a  instalação de transdutores da forma 
mais próxima possível da configuração especificada para voo, 
a fim de que possam ser comparadas com as medidas obti-
das por outros transdutores utilizados pela instrumentação 
de solo e especificados pelos pesquisadores de diversas áreas. 
Posteriormente, ambas as medições deverão ser comparadas 
com as medidas adquiridas em voo, contribuindo para o apri-
moramento dos processos de medição e análise dos dados. 
Os  dados adquiridos e processados permitem que os espe-
cialistas de cada tipo de medição se familiarizem com as in-
formações de voo que serão transmitidas/recebidas por meio 
de  um enlace de radiofrequência. A análise e a comparação 
desses resultados obtidos têm levado, ao final de cada ensaio, 
ao aprimoramento para futuras especificações de transduto-
res/sensores, tais como faixas de medição e de resposta em 
frequência dos sinais. De maneira geral, tem-se obtido tam-
bém uma melhoria contínua nos procedimentos de monta-
gem e instalação da rede elétrica, com diminuição da inter-
ferência eletromagnética (EMI) e refinamento na técnica de 
compatibilidade eletromagnética (EMC).

RESULTADOS E MEDIÇÕES REALIZADAS

Ensaios em banco de provas
As principais medições realizadas por meio da rede de tele-
metria nos ensaios em banco de provas são as seguintes:

 � pressão de motor e de ignitor;
 � pressão de N2, de óleo e de retorno de óleo;

 � temperatura;
 � vibração;
 � pressão acústica;
 � monitoramento do sistema de atuação de tubeira móvel;
 � monitoramento dos parâmetros funcionais da rede de 

telemetria.

As Figuras 1 e 2 ilustram dados de transdutores obtidos 
pela telemetria. Na Figura 1, é demonstrado um dado de pres-
são de ignitor, enquanto na Figura 2 é apresentada uma me-
dida de pressão acústica.

Ensaios de separação física entre
estágios de um veículo espacial
As medições obtidas foram:

 � momentos de separação;
 � vibração e choque;
 � deslocamento dos boosters;

Figura 1. Medida de pressão de ignitor

Figura 2. Medida de pressão acústica

Aprimoramento dos processos de medição via telemetria em ensaios de solo
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 � monitoramento dos parâmetros funcionais da rede de 
telemetria.

A Figura 3 apresenta uma medida de choque obtida 
durante o ensaio de separação física entre estágios de um 
veículo espacial. A Figura 4 demonstra o espectro dessa 
medida utilizando a ferramenta de análise denominada 
Espectro de Resposta ao Choque (SRS). Na Figura 5 são 
apresentados os monitoramentos dos momentos das sepa-
rações físicas entre estágios.

ANÁLISE DAS MEDIDAS OBTIDAS
O Grupo de Medições (GM) é formado por vários espe-
cialistas de diferentes áreas de pesquisa do IAE, os quais 
são responsáveis pela análise e pela comparação das me-
dições obtidas pela equipe da divisão de ensaios (AIE) e 
pelo laboratório de Aquisição e Processamento de Dados de 
Telemetria (APDT) da Divisão de Eletrônica (AEL). As aná-
lises preliminares dos ensaios em solo (ensaio no banco de 

BIBLIOGRAFIA
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LLC, 2002.

NBR17025:2005. Requisitos gerais para a competência de laboratórios de 
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Figura 3. Medida de choque 

Figura 4. Espectro de resposta ao choque

micro-chaves jumpers

provas dos motores com tubeira fixa/tubeira móvel e en-
saios de separação fisica de estágios de veículos espaciais) 
foram comparadas, e as medições adquiridas via telemetria 
foram validadas pelos especialistas do IAE. É importante 
destacar também que algumas medições foram adquiridas 
somente via telemetria devido a falhas na aquisição das in-
formações de solo.

CONCLUSÕES
As medições são realizadas seguindo procedimentos, me-
todologias e instalações concebidas segundo a configura-
ção que será implementada para as condições de voo de um 
veículo espacial, de forma que as medidas obtidas em voo 
possam ser comparadas com as medidas que foram realiza-
das durante os ensaios em solo. A utilização desse método 
tem contribuído efetivamente para o aprimoramento dos 
processos de medição e dos resultados da análise dos da-
dos de telemetria, permitindo que os especialistas em cada 
grandeza física se familiarizem com os dados que serão ob-
tidos via telemetria, o que resulta na utilização de méto-
dos de análise apropriados e na especificação adequada da 
faixa de medição e da frequência máxima de análise desses 
transdutores/sensores.

Figura 5. Monitoramentos dos momentos das 
separações físicas entre estágios de veículo espacial
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INTRODUÇÃO
Ao adquirir um instrumento de medição de vento usando técnicas 
de sensoriamento remoto (Minisodar) (Figura 1A) para auxiliar nas 
pesquisas relacionadas às suas atividades no Centro de Lançamento 
de Alcântara (CLA), a Divisão de Ciências Atmosféricas (ACA) do 
Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) observou a necessidade de 
realizar estudos adicionais para veri� car a qualidade e a con� abi-
lidade dos dados obtidos pelo equipamento. Ressalta-se que este 
equipamento em particular é o único instrumento deste tipo em 
operação no Brasil, segundo o próprio fabricante.

O Minisodar foi desenvolvido pela empresa Atmospheric 
Systems Corporation (ASC) e opera na faixa de 4500 Hz (au-
dível ao ser humano). O equipamento emite um intenso pulso 
sonoro e obtém o eco atmosférico do pulso emitido. Este eco 
é usado para obter informações tridimensionais do vento e da 
turbulência atmosférica a cada 5 metros (iniciando em 15 m), 
até o máximo de 250 metros. O per� l médio a cada 10 minutos 
é armazenado no instrumento para análises posteriores. 

Este equipamento é composto por 3 principais componentes: (1) 
caixa acústica, com lados inclinados e verticais, fabricada em � bra de 
vidro; (2) antena acústica, uma matriz de 32 alto-falantes que trans-
mite e recebe os sinais acústicos; (3) processador de sinal acústico, um 
computador que controla as funções do Minisodar e processa as in-
formações adquiridas da atmosfera. O sistema é montado sobre uma 
carreta com engate, tornando-o uma ferramenta móvel de observa-
ção da atmosfera. 

METODOLOGIA
Tendo em vista que a veri� cação da con� abilidade e da qualidade dos 
dados de um Minisodar em ambientes com condições controladas, 
como um túnel de vento, torna-se impossível devido às limitações 

Vertical Beam
Y Beam

X Beam

Figura 1. (A) Minisodar (diagrama do sinal sonoro) /
(B) Torre Anemométrica (vista de baixo e do anemômetro)
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Figura 2. Operação do Minisodar no SMT
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físicas, o método escolhido foi a comparação dos dados de velocidade 
do vento do Minisodar e da Torre Anemométrica (Figura 1B) do CLA. 
A Torre Anemométrica do CLA (TA) tem 70 metros de altura e é equi-
pada com anemômetros do tipo aerovane distribuídos em 6 níveis, 
sendo o mais alto a 70 m. Nestes anemômetros, periodicamente são 
realizados ensaios de veri� cação em túneis de vento, garantindo a con-
� abilidade dos dados.

Por questões de logística, inicialmente o Minisodar foi ins-
talado no Setor de Meteorologia do CLA (SMT) (Figura 2), 
onde foram realizados os testes preliminares. Posteriormente, 
foi transportado para o Setor de Preparação e Lançamento 
(SPL) (Figura  3), local onde também se encontra a Torre 
Anemométrica, a aproximadamente 8 km do SMT. 

FOTO: ACERVO FOTOGRÁFICO D
A ACA

Figura 3. Operação do Minisodar em diferentes pontos do SPL

RESULTADOS INICIAIS
As medidas da TA e do Minisodar foram comparadas entre si para in-
vestigar a variabilidade espacial do escoamento atmosférico no CLA. 
Utilizou-se o nível 6 da TA (correspondente a 70 metros de altura) e 
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Figura 4. Série temporal
da velocidade escalar do vento
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Figura 5. Série temporal das diferenças
das velocidades escalares do vento

Figura 6. Histograma das diferenças da
velocidade escalar do vento para o nível de 70 m 
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Figura 7. Dispersão dos valores de velocidade escalar
do vento entre a Torre Anemométrica e o MiniSodardados provenientes do Minisodar (localizado próximo ao Lançador 

Universal) em 60, 70, 120 e 150 m, no período de 10 a 14 de outubro de 
2011. A comparação da velocidade escalar está apresentada na Figura 
4. Nota-se que o ciclo diurno é bem representado pelos dois sistemas 
de medidas. Os valores medidos � caram entre 6,0 e 10,0 m/s, que são 
valores típicos do vento no CLA para esta época do ano. Obviamente, 
os dados do Minisodar para as alturas de 60 e 70 m são similares pois 
derivam do mesmo tipo de sensor (ondas sonoras).

Com o objetivo de analisar a variabilidade temporal e a resposta 
dos instrumentos para medir as rápidas variações do vento, as dife-
renças pontuais (velocidade medida pelo Minisodar – velocidade da 
TA) para os níveis de 60 e 70 m são apresentadas na Figura 5. Estas 
variações ocorrem entre -2,0 e +2,0 m/s, sendo que, na maior parte 
das vezes, as diferenças são negativas. A diferença entre o Minisodar 
(medição a 60 m) e a TA é menor do que seu correspondente para 
70 m. Isto pode estar associado com o volume de ar amostrado pelo 
sodar (uma camada) e com a medida realizada pelo anemômetro 
(que é um nível � xo).

Ainda sobre essas análises, a Figura 6 mostra um histograma de 
classes de valores, mostrando que as classes de diferença entre -1,0 e 
0,0 m/s são predominantes na distribuição de frequência. Os valores 
extremos (-2,0 e +2,0 m/s) aparecem em poucos casos. Se for ajustada 
uma curva de distribuição de frequência normal (Gaussiana), o valor 
médio é de -0,4 m/s, com desvio-padrão de 0,2 m/s.  

Para � nalizar, a regressão linear entre os dados medidos (para 
o nível de 70 metros) é apresentada na Figura 7. A curva ajustada 
tem um bom coe� ciente de correlação (r2=0,85), sendo que não 
se observa um viés de valores positivos ou negativos.

FASE ATUAL E PRÓXIMOS PASSOS
Ao � nal desses ciclos de veri� cação, serão de� nidos os procedimen-
tos de operação contínua do Minisodar com as diversas con� gura-
ções necessárias para seu funcionamento adequado. Posteriormente, 
os dados coletados serão utilizados para a determinação do per� l do 
vento até 200 m, aumentando o conhecimento climatológico do per-
� l do vento no CLA. Esses novos dados serão utilizados para apoiar 
as campanhas de lançamento de foguetes no CLA, principalmente 
associados à determinação da trajetória e também para estudos que 
envolvam a dispersão de gases liberados pelos foguetes.

BIBLIOGRAFIA
Fisch, G.; Yamasaki, J.; Medeiros, L. E. Estudo do perfi l do vento no 
Centro de Lançamento de Alcântara utilizando o Minisodar, Anais do 
XVII CBMet, Gramado-RS, 2012.

Atmospheric Systems Corp., Doppler Minisodar System – Operation and 
Maintenance Manual, July 2008
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Melhorando a Qualidade da
Educação Brasileira

José Bezerra Pessoa Filho - bezerrajbpf@iae.cta.br

inda que os jovens atuais estejam imersos em 
um mundo cada vez mais tecnológico, seu de-
sinteresse pelo aprendizado das ciências é no-
tável. Trata-se de um fenômeno mundial, e não 

exclusivo do Brasil. Aqui, o problema adquire contornos 
particulares em decorrência da qualidade do sistema edu-
cacional, que precisa ser melhorado, e isso se constitui no 
maior desafio brasileiro. Por isso, o Instituto de Aeronáutica 
e Espaço (IAE) participa de algumas atividades para desper-
tar nos jovens o interesse pelas ciências.  Além do Núcleo de 
Atividades Espaciais Educacionais (NAEE), o IAE colabora 
com diversas ações relacionadas à Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA). O objetivo da OBA é di-
fundir as temáticas de astronomia e astronáutica nas escolas 
de ensino fundamental e médio de todo o Brasil. 

Cerca de 800 mil alunos oriundos de 9.000 escolas, co-
ordenados por 64 mil professores, participam da OBA anu-
almente. As provas acontecem nas escolas inscritas no mês 
de maio, e são corrigidas pelos professores dessas escolas a 
partir de gabaritos oferecidos pela comissão organizadora da 
OBA. Todos os participantes recebem certificados e, depen-
dendo do resultado obtido, os alunos recebem medalhas de 
bronze, prata e ouro. Nos últimos anos, foram incorporados 
às atividades da OBA: 

 � Encontro Regional de Ensino de Astronomia (EREA): 
iniciado em 2009, o evento já foi realizado em mais 
de 40 cidades brasileiras, com a participação de 5.000 
professores. 

 � Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG): em sua sétima 
edição, realizada em 2012, foram desenvolvidas ativida-
des em 1.000 escolas, envolvendo 40.000 alunos.

 � Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e 
Astronáutica (OLAA): em sua quinta edição, a OLAA 
reúne equipes de vários países da América Latina, cada 
qual formada por cinco alunos do ensino médio. 

Lançamento de foguetes dos Alunos da EEM Professora 
Marieta Santos, Bela Cruz - CE_07 e 08_maio_2013

Alunos da EM Sócrates Galvêas - BH_fazendo a prova

FOTOS: W
W

W
.OBA.ORG.BR
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 � Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica: 
os alunos com os melhores desempenhos nas questões 
de Astronomia da OBA são selecionados para partici-
par dessa competição internacional.  Em 2013, o evento 
ocorreu na Grécia.

 � Jornada Espacial: os 50 alunos do ensino médio com as 
melhores notas nas questões de astronáutica (foguetes, 
satélites e aplicações) são convidados, juntamente com 
os professores representantes da OBA em suas escolas, 
a participar da Jornada Espacial, evento que ocorre anu-
almente em São José dos Campos durante uma semana. 
Em 2013, será realizada a IX Jornada Espacial. 

Todas essas atividades são coordenadas pelo Prof. 
Dr. João Batista Garcia Canalle, do Instituto de Física da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sendo a 
OBA uma realização da Sociedade Astronômica Brasileira 
(SAB) e da Agência Espacial Brasileira (AEB). Mais infor-
mações sobre a OBA podem ser obtidas em www.oba.org.br.  

Além do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), partici-
pam desse esforço em prol da melhoria da qualidade da edu-
cação as seguintes organizações: Departamento de Ciência 
e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA) e Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). Dentre os patrocinadores da OBA, encon-
tram-se: Museu de Astronomia e Ciências Afins, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), Eletrobras Furnas, Observatório Nacional, 
Fundação Estudar, Universidade Paulista (UNIP), Instituto 
Nacional de Estudos do Espaço (INEspaço), Ministério da 
Ciência Tecnologia e Inovação e Ministério da Educação. Col. Cultural modelo Foguete_Simples_Juazeiro do Norte - CE

EM Sete de Setembro_Campo Largo - PR_08_08_2013
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Estudo para a melhoria da qualidade 
das medições dos sensores da rede 

de monitoramento do campo elétrico 
atmosférico no Vale do Paraíba

Marco Antonio da Silva Ferro - marcomasf@iae.cta.br 
Jorge Yamasaki - yamasakijy@iae.cta.br

Diego Felipe Moreno Moreira - dih_felipe@hotmail.com 

INTRODUÇÃO
Durante uma tempestade, sensores de campo elétrico atmosférico 
detectam mudanças de campo relativamente lentas (da ordem de de-
zenas de minutos) devido aos processos de eletri� cação da nuvem, 
bem como à evolução e à eventual dissipação de regiões de carga à 
medida que a tempestade decai. A partir dessa característica, uma 
rede de sensores de campo elétrico atmosférico está sendo implan-
tada numa região do Vale do Paraíba, ao redor do município de São 
José dos Campos, com o objetivo de gerar alertas de risco de relâm-
pagos (Figura 1).

Vários estudos (Montanyà et al., 2008; Murphy et al., 2008; 
Beasley et al., 2008; Aranguren et al., 2009; Ferro et al., 2011) apon-
tam que as medidas efetuadas pelo sensor de campo elétrico podem 
ser afetadas pelas características da região, tais como: a altitude de 
formação do centro de carga da nuvem, topogra� a, etc. Tais fato-
res alteram a distância do centro de carga em relação ao sensor de 
campo, afetando, consequentemente, a intensidade do campo me-
dida pelo sensor. Os fabricantes também orientam os usuários a 
efetuarem a correção da medida realizada pelo sensor, uma vez que 
esta pode ser in� uenciada pelas condições do local de instalação do 
mesmo como, por exemplo, a instalação do equipamento no alto de 
edifícios, ou a presença de estruturas (torres, árvores, etc.) próximas 
ao local de instalação, o que provoca a deformação das linhas equi-
potenciais de campo elétrico atmosférico, alterando o valor da me-
dida (Figura 2).

Para � ns de correção, o fabricante sugere comparar a leitura de 
cada sensor com a leitura de um sensor de referência, instalado em 
condições ideais de operação (Figura 3).

Por condições ideais entende-se a instalação do sensor de refe-
rência no nível do solo, em região ampla e plana, sem nenhum objeto 
que esteja ultrapassando uma rampa de ângulo 18º ao redor do sen-
sor, com origem no ponto de instalação, de maneira que as linhas de 
campo elétrico atmosférico estejam o mais uniformemente distribu-
ídas possível (Figura 4). Essas não são condições triviais encontradas 

em uma região de vale, na qual a rede de monitoramento está sendo 
implantada.

Como mencionado anteriormente, a rede de monitoramento em 
implantação cobre uma grande área do Vale do Paraíba, com sensores 
instalados em cidades da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira e na 
região plana do vale. Cada uma dessas cidades está situada em uma 
determinada altitude em relação ao nível do mar, e apresenta topo-
gra� a diferente ao seu redor (terreno bastante acidentado, planície, 
vale) (Figura 5).

Os procedimentos para correção em função do local de instala-
ção sugeridos pelos fabricantes foram realizados, porém, na maior 

a

b

Figura 1. Área de cobertura da Rede de Monitoramento do Campo 
Elétrico Atmosférico. Verde: sensores instalados pela ACA/IAE em 
operação. Amarelo: sensores a serem instalados pelo INPE

Figura 2. (a) Distribuição uniforme das linhas de campo sobre uma 
superfície plana / (b) Deformação das linhas de campo devido à 
presença de uma estrutura alta
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parte desses locais, não foi possível atender plenamente as condições 
ideais para instalar o sensor de referência. Além disso, a correção su-
gerida pelos fabricantes não compensa as deformações das linhas de 
campo geradas pela topogra� a do local de instalação, pois ambos os 
sensores estão instalados próximos um do outro.

Existe a necessidade, portanto, de determinar o fator de correção 
a ser aplicado às medidas dos diversos sensores que compõem a rede 
de monitoramento, de maneira a compensar as distorções nas linhas 
de campo elétrico atmosférico que surgem em função da região de 
instalação de cada um, tendo como referência um único sensor insta-
lado nas condições ideais indicadas pelos fabricantes: ao nível do solo, 
em local plano, distante de estruturas altas.

MÉTODO ADOTADO
A introdução anterior deixa claro que é necessário um estudo 
para avaliar a qualidade das medidas, propondo, se for o caso, 
fatores a serem utilizados para corrigir as distorções nas medi-
das originadas pelo local de instalação dos sensores da rede de 
monitoramento.

Sensor de referência: local de instalação “ideal”
O sensor utilizado como referência para a veri� cação de toda a rede 
está instalado em uma área plana, próximo à Torre de Observação 
de Fenômenos Atmosféricos, distante mais de 3 vezes em relação à 

altura da torre. Ou seja, não haverá estruturas com altura superior 
à da rampa, com ângulo de 18º, iniciando no ponto de instalação 
do sensor, conforme sugere o fabricante do equipamento. A infra-
estrutura necessária para a instalação do sensor de referência em 
condições “ideais” exigiu que, além do atendimento às característi-
cas mencionadas anteriormente, também fossem eliminadas, num 
raio de 9 metros ao redor do ponto de instalação do sensor de refe-
rência, estruturas pontiagudas (grama e outros tipos de vegetação 
de pequeno porte), já que favorecem a ocorrência de descargas co-
rona, geradoras de uma camada de carga espacial próxima ao solo 
que afeta a medida do sensor de referência. Em função disso, foi 
necessário remover a camada vegetal ao redor do ponto de instala-
ção do sensor de referência e recobrir o solo com material que, ao 
mesmo tempo, impedisse que a vegetação ressurjisse e facilitasse os 
trabalhos de instalação e remoção do sensor (Figura 6). Essas pro-
vidências garantem um valor con� ável de referência para o campo 
elétrico atmosférico a partir de um sensor instalado em condições 
“ideais”, cuja medida não será in� uenciada pelas condições de ins-
talação do mesmo.

Sensor de referência: distância 
em relação aos outros sensores
Considerando que existem sensores da rede de monitoramento que 
distam entre si mais de 40 km, certamente haverá situações em que 
os valores de campo elétrico no local de instalação do sensor de re-
ferência serão muito diferentes dos valores medidos por outro sen-
sor da rede de monitoramento, devido, por exemplo, à presença de 
uma nuvem carregada eletricamente próxima a um deles. Neste caso, 
as medidas dos sensores não podem ser comparadas e deverão ser 
descartadas.

Critérios para validar a
comparação das medidas dos sensores
De maneira a contornar o problema da presença de nuvens eletri-
camente carregadas próximas a um ou mais sensores e distantes 
do sensor de referência, serão analisadas apenas as medidas rea-
lizadas em dias com céu limpo, sem a presença de nuvens eletri-
camente carregadas. O campo elétrico atmosférico medido nessa 
condição é denominado, em eletricidade atmosférica, de “campo 
elétrico de tempo bom”. Os dias sem a presença de nuvens eletri-
camente carregadas serão identi� cados através da análise de ima-
gens de satélite e de radar meteorológico.

Figura 3. Sensor instalado na laje de um prédio e sensor de 
referência instalado no solo

EFM

3h

h

3H

H
18o 18o

Figura 4. Instalação do sensor de referência em condições ideais

Figura 5. Deformação das linhas de campo devido à topografi a 
da região de instalação da rede de monitoramento
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Determinação do
fator de correção das
medidas dos sensores
Uma vez identi� cados os dias de campo elé-
trico de tempo bom, serão calculadas as mé-
dias, para cada sensor, dos valores de campo 
medidos a cada minuto. Um grá� co da dis-
tribuição das médias calculadas para um 
determinado sensor em função das médias 
calculadas para o sensor de referência é mos-
trado na Figura 7.

Determina-se, então, a equação da 
reta que melhor se ajusta à distribuição 
obtida. O coe� ciente angular da reta de-
� ne o fator de correção a ser aplicado 
para que as leituras dos sensores estejam 
o mais próximo possível.

CONCLUSÕES E
RESULTADOS AGUARDADOS
Uma rede de monitoramento do campo elé-
trico atmosférico está sendo implantada em 
uma região do Vale do Paraíba, ao redor do 
município de São José dos Campos. Neste 
projeto, foi proposto um estudo compa-
rando as medidas de campo elétrico atmos-
férico dos sensores que compõem a rede 
com um sensor de referência, respeitando 
as condições de campo elétrico de tempo 
bom, a � m de determinar a correção a ser 
aplicada às medidas dos diversos sensores, 
de maneira a compensar as distorções que 
surgem em função da região de instalação 
de cada um, visando otimizar a qualidade 
das medidas realizadas e a con� abilidade 
dos resultados obtidos a partir delas.

A infraestrutura para instalação do 
sensor de referência em condições ideais 
� cou pronta no início de 2012, em plena 
estação chuvosa. Em função disso, foram 
realizadas poucas medidas em situação 
de campo elétrico de tempo bom. As me-
didas continuam a ser feitas ininterrup-
tamente, e os dados obtidos estão sendo 
organizados e arquivados. Espera-se que 
durante o período seco do ano (junho a 
setembro), seja possível realizar um maior 
número de medidas em dias com condi-
ção de tempo bom, de maneira que os re-
sultados a serem alcançados tenham sig-
ni� cancia estatística.

Figura 6. Sensor de referência instalado na área de ensaio de
antenas, ao lado da Torre de Observação de Fenômenos Atmosféricos
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Gerenciamento da confi guração aplicado 
aos projetos de Motores Foguete à 

Propulsão Líquida

Luís Antonio Silva - silvalas@iae.cta.br

INTRODUÇÃO
A atividade espacial contribui de maneira signi� cativa para o desenvolvi-
mento do Brasil, seja pelas informações que disponibiliza, sob a forma de 
imagens e dados coletados sobre o território nacional, seja pelo efeito indu-
tor de inovação, o qual decorre dos esforços na aquisição, desenvolvimento 
de tecnologias e de conhecimentos críticos para atender às necessidades do 
Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) 2005–2014. Tais es-
forços resultam em proveito para a indústria e para a sociedade.

A construção de veículos lançadores, por exemplo, não apenas garante 
e preserva a necessária autonomia para o acesso ao espaço, como possi-
bilita a exploração comercial de serviços de lançamento. Assim, para al-
cançar seu objetivo, o PNAE propõe, entre outras diretrizes, a capacitação 
do país na área de propulsão líquida, inicialmente para equipar os estágios 
destinados a garantir precisão de inserção em órbita dos satélites e, sub-
sequentemente, para integrar os grandes lançadores, objetivando o cres-
cimento da capacidade dos veículos lançadores para disputar o mercado 
internacional de transporte espacial.

Motores Foguete à Propulsão Líquida (MFPL) se destacam por pos-
suir grande número de componentes e rigorosos requisitos funcionais. 
Esses motores se diferenciam dos sólidos devido, entre outros aspectos, 
à sua maior complexidade, já que o combustível e o oxidante no estado 
líquido são armazenados separadamente em tanques, sendo depois mistu-
rados na câmara de combustão. Uma das vantagens da utilização de MFPL 
é a possibilidade do seu controle mais re� nado, levando à maior precisão 
de inserção de cargas em órbita. 

Assim, torna-se de suma importância a adequada gestão da con� gura-
ção, visando a documentar e controlar o desenvolvimento dos sistemas que 
compõem este tipo de motor.

Este estudo expõe apenas alguns aspectos relativos ao gerenciamento 
da con� guração, utilizados para o controle da documentação de projeto 
gerada durante o desenvolvimento de um MFPL, e não tem a intenção de 
abranger o assunto de forma mais ampla. 

HISTÓRICO
No início de 2004, formou-se um grupo de trabalho para de� nir 
uma ferramenta computacional de modelagem 3D (Computer Aided 
Design – CAD), com a atribuição de procurar soluções que atendessem 
à necessidade de revisão e melhoria dos processos de desenvolvimento 
de produtos utilizados pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), em 

sua área de Espaço. Esta necessidade surgiu como um dos resultados le-
vantados pelo grupo de trabalho de implementação das ações de� nidas 
a partir das conclusões e recomendações do “Relatório da Investigação 
do Acidente ocorrido com o VLS-1 V03, em 22 de Agosto de 2003, em 
Alcântara, Maranhão”. Os trabalhos se estenderam do � nal de 2004 a 
meados de 2005, quando as diversas características, capacidades e recur-
sos dos so� wares disponíveis no mercado foram avaliadas, culminando 
na elaboração das especi� cações técnicas para a aquisição de uma ferra-
menta adequada às necessidades do IAE. 

Considerando que uma das recomendações do relatório de investiga-
ção supracitado apontava para aplicativos CAD que possibilitassem o geren-
ciamento dos processos que envolvessem o desenvolvimento do produto, e 
não somente a confecção de desenhos técnicos, e ainda, que as ferramentas 
CAD pudessem ser divididas em dois grupos: centrado-no-desenho (de-
sign-centric) e centrado-no-processo (process-centric ou high-end), a escolha 
recaiu no último grupo, ou seja, centrado-no-processo. 

Para tanto, após o estudo sistemático (benchmarking) realizado pelo 
grupo de trabalho, foram adquiridos os so� wares Pro/Engineer Wild� re, 
para modelagem sólida, e Pro/Intralink, para gestão da con� guração e me-
lhoria dos processos.

GERENCIAMENTO DA CONFIGURAÇÃO
A norma ABNT NBR ISO 10007:2010 – Sistemas de Gestão da 
Qualidade – Diretrizes para a Gestão de Con� guração estabelece que o 
gerenciamento da con� guração deve proporcionar meios para a iden-
ti� cação e rastreabilidade, identi� cando a situação de atendimento dos 
requisitos físicos e funcionais, além de permitir o acesso à informação 
acurada em todas as fases do “ciclo de vida” do produto. Esta norma é 
recomendada para atender os requisitos de identi� cação e rastreabili-
dade especí� cos da ABNT NBR 15100:2010 – Sistema de Gestão da 
Qualidade – Requisitos para organizações de Aeronáutica, Espaço e 
Defesa, que entre outros tópicos também apresenta os requisitos ne-
cessários para garantir a segurança, con� abilidade e qualidade dos pro-
dutos aeroespaciais.

Assim, para a gestão das informações que resultem dos trabalhos 
realizados no desenvolvimento de um projeto, usualmente são empre-
gados so� wares de gerenciamento da documentação ou de forma mais 
abrangente do Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto (Product 
Lifecycle Management – PLM). Estes aplicativos são capazes de relacionar 
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documentos de diferentes tipos, possibilitando 
a associação de relatórios a desenhos técnicos 
que correspondam ao mesmo componente de 
um produto, por exemplo. 

Portanto, o gerenciamento da con� -
guração pelo Gerenciamento de Dados do 
Produto (Product Data Management – PDM), 
por meio de ferramenta computacional como 
a especi� cada pelo grupo de trabalho, visa 
proporcionar:
 � integração completa com a ferramenta 

CAD;
 � de� nição e acompanhamento do � uxo de 

trabalho (work� ow);
 � armazenamento centralizado (repositório) 

e recuperação facilitada de arquivos;
 � segurança e controle de acesso aos mode-

los e arquivos de dados;
 � visualização dos modelos 3D, 2D e de ar-

quivos incorporados;
 � anotação de comentários e notas de revisão 

dentro do módulo de visualização;
 � controle de referências e revisões dos 

modelos;
 � geração de relatórios de acompanha-

mento dos � uxos de trabalho, de sta-
tus de revisões, listas de materiais (Bill of 
Materials – BOM);

 � integração com so� ware de envio de men-
sagens de � uxo de trabalho, emissão de no-
vos arquivos, modelos e revisões.

APLICAÇÃO NA DIVISÃO DE 
PROPULSÃO ESPACIAL
O documento que detalha os processos que 
envolvem a gestão de con� guração pode ser 
elaborado considerando as atividades desem-
penhadas na organização ou a natureza de seus 
produtos. Este documento é denominado Plano 
de Gerenciamento da Con� guração (PGC). Na 
Divisão de Propulsão Espacial (APE), onde são 
desenvolvidos os MFPL do instituto, este plano 
baseia-se na Documentação Técnico-Gerencial 
de Projetos (DTA-16:2007) e abrange os relató-
rios técnicos, especi� cações, memorandos téc-
nicos, memoriais de cálculo, ilustrações e dese-
nhos técnicos.

Para o desenvolvimento dos MFPL, o regi-
mento interno do IAE (RICA 21-93) prevê uma 
Seção de Projetos (APE-PPR) para a APE vin-
culada à Subdivisão de Pesquisa (APE-P), ob-
jetivando realizar estudos, projetos, desenhos 
técnicos, assim como arquivar e controlar dese-
nhos de projeto da divisão. Atualmente, na área 

de propulsão líquida existem três motores em 
desenvolvimento: motor L5, motor L15 e motor 
L75, além de seus dispositivos para ensaios.  

Como exemplo dos trabalhos desenvol-
vidos na APE-PPR, é apresentada na Figura 1 
uma vista em perspectiva do modelo 3D, con-
feccionado em so� ware CAD, para o Motor L75 
em revisão datada de 20 de abril de 2012.

A norma que estabelece os requisitos e do-
cumentos de referência aplicáveis à elaboração 
e à revisão de dados de produtos digitais é a 
ASME Y14.41 – 3D Modeling & Digital Product 
De� nition Data Practices. Esta norma também 
é empregada para orientação das atividades de 
gestão de documentos na Seção de Projetos. 

A Figura 2 apresenta as quantidades de de-
senhos arquivados e controlados por esta seção, 
divididos em dois tipos: desenhos ativos, por-
tanto, em uso, e desenhos desativados, ou seja, 
desenhos obsoletos, mas que são mantidos para 
efeito de histórico e inventário.

As padronizações do Caderno de Normas 
do IAE guiam a a confecção da documentação 
técnica dos projetos, sendo aplicadas, entre ou-
tras, as normas NIAE 0001 e NIAE 0002, que 

Figura 1. Modelo CAD do
Layout Master do Motor L75

FON
TE: SEÇÃO D

E PROJETOS D
A APE

Desenhos 
ativos

Desenhos 
desativados

Motor L5 50 3

Motor L15 39 0

Motor L75 391 112

Dispositivos 320 103

Outros 4 0

Subtotais 804 218

Total 1.022 desenhos

Desenhos na Divisão de Propulsão Espacial – Seção de Projetos
400
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Motor L5 Motor L15

Desenhos ativos Desenhos desativados

Motor L75 Dispositivos Outros

Figura 2. Desenhos na Divisão de Propulsão Espacial –
Seção de Projetos (dados de 20/04/2012)
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tratam dos procedimentos para codi� cação dos 
projetos e numeração dos desenhos, respectiva-
mente. Para tanto, são elaborados os desmem-
bramentos grá� cos, também chamados de ár-
vores de produto, que representam a estrutura 
do projeto e podem ser abordados de forma sis-
têmica, como é o caso do motor L75, mostrado 
na Figura 3.

Por se tratar de atividades de desenvolvi-
mento de produtos que apresentam tecnologias 
ainda não dominadas em sua plenitude pelo 
instituto, são elaboradas diferentes versões de 
um mesmo componente para que se realizem as 
investigações necessárias, visando à consolida-
ção dos conceitos teóricos. Este procedimento 
torna ainda mais importante o acompanha-
mento minucioso da con� guração.

Outro aspecto relevante com relação 
ao controle de con� guração no desenvolvi-
mento de motores líquidos é a manutenção 
das informações que geraram modi� cações 
no projeto. Ou seja, cada modi� cação exe-
cutada, por mais simples que seja, deve ser 
documentada para registro de suas justi� -
cativas técnicas. Assim, há possibilidade de 
rastrear os critérios utilizados desde o iní-
cio do desenvolvimento até o produto � nal. 
Para desenhos técnicos, são utilizados for-
mulários impressos nos quais o solicitante 
da modi� cação justi� ca a mudança sugerida 
e encaminha aos coordenadores e demais 
envolvidos para que a mesma seja veri� -
cada, aprovada e executada, então gerando 
uma nova revisão. Este formulário recebe 
o nome de Solicitação de Modi� cação de
Desenho (MD). 

Os projetos seguem uma sequência evo-
lutiva pela qual são confeccionados modelos 
para validação dos estudos teóricos (mode-
los de desenvolvimento, engenharia e quali� -
cação). Além disso, passam por revisões, por 
exemplo:
1. Revisão de De� nição de Missão (Mission 

De� nition Review – MDR)
2. Revisão Preliminar de Requisitos 

(Preliminary Requirement Review – PRR)
3. Revisão de Requisitos de Sistema (System 

Requirement Review – SRR)
4. Revisão Preliminar de Projeto (Preliminary 

Design Review – PDR)
5. Revisão Detalhada de Projeto (Detailed 

Design Review – DDR)
6. Revisão Crítica de Projeto (Critical Design 

Review – CDR)

Motor L75
003-00-0000

Sistema de
Ancoragem

003-10-0000

Sistema de
Combustão

003-20-0000

Sistema de
Alimentação
003-30-0000

Sistema de
Ignição

003-40-0000

Sistema de
Controle

003-50-0000

Figura 3. Desmembramento gráfi co resumido do motor L75

FON
TE: RT-043/APE/R/08: ÁRVORE DE PRODUTO DO M

OTOR L75
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Para o motor L75, o Plano de Desenvol-
vimento e Veri� cação (RT-086/APE/R/11) 
baseado na norma ECSS-E-10-2A – Space 
Engineering (Veri� cation) descreve a � loso� a 
de de� nição de modelos, inspeções e ensaios, 
ferramentas de veri� cação e metodologia de 
controle das veri� cações, e ainda de� ne a do-
cumentação envolvida no processo de veri� -
cação, apresentando uma matriz de referên-
cia de inspeções e ensaios.

A PDR do motor L75, ocorrida em 10 de 
novembro de 2011, apresentou um total de 
643 desenhos técnicos, 23 análises numéricas, 
21 memorandos técnicos e 99 relatórios técni-
cos, que fazem parte do acervo mantido pelo 
sistema de PDM da APE. Este sistema ainda 
possibilita manter cópias de segurança (ba-
ckups) das informações, conforme especi� ca 
o Regulamento para Salvaguarda de Assuntos 
Sigilosos (RCA 205-01). Para garantir o sigilo 
das informações sensíveis relativas aos proje-
tos, este regulamento estabelece também que a 
rede de dados com arquivos CAD, onde estão 
armazenados os desenhos técnicos classi� cados 
como reservados, devem estar em uma rede se-
gregada. Ou seja, a “rede CAD” não pode se co-
municar com a rede comum do instituto, que, 

por sua vez, possui conexão com a rede mun-
dial de dados – internet.

CONCLUSÕES
A implementação das ferramentas de gerencia-
mento de dados em projetos inicialmente pode 
parecer uma tarefa árdua, mas traz vantagens 
signi� cativas com relação à organização das ati-
vidades de gerenciamento da con� guração.

O gerenciamento da con� guração na APE 
é realizado tendo como meta o atendimento 
às recomendações estabelecidas nas diversas 
normas aplicáveis aos produtos desenvolvidos. 
Entretanto, as atividades de gestão dos dados 
são tarefa constante, que exige disciplina dos 
envolvidos e veri� cação em forma de auditoria 
para a garantia da segurança das informações.

Dando continuidade aos trabalhos de im-
plementação para a gestão e� caz, estão sendo 
realizadas tentativas para relacionar automati-
camente requisitos técnicos especi� cados nos 
relatórios técnicos com os parâmetros geomé-
tricos representados nos desenhos de fabrica-
ção. Dessa forma, entende-se que haverá mais 
integração entre as informações, permitindo 
que sejam reduzidas inconsistências nos dados 
dos projetos.
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A normalização do setor espacial
Diná Tiemi Inagaki - dinadti@iae.cta.abr

Maria Alice Carneiro - mariaalicemac@iae.cta.br

INTRODUÇÃO
No Brasil, a normalização técnica é coordenada pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A ABNT foi fundada em 
1940, constituindo uma entidade de direito privado sem � ns lu-
crativos. Dentre as organizações internacionais representadas pela 
ABNT no Brasil encontra-se a ISO (International Organization for 
Standardization). A Figura 1 mostra a composição da ABNT.

ABNT E ABNT/CB-08
Para coordenar e planejar as atividades de normalização em setores 
especí� cos, a ABNT conta atualmente com 53 comitês brasileiros e 
4 Organismos de Normalização Setorial (ONS), sendo o Conselho 
Técnico de Superintendentes de Comitê o órgão responsável por ela-
borar as diretrizes e resolver impasses no âmbito dos comitês brasilei-
ros. No que tange ao setor aeroespacial, as atividades de normalização 
são conduzidas pelo Comitê Brasileiro de Aeronáutica e Espaço, de-
nominado ABNT/CB-08, criado em 1968.

O ABNT/CB-08 é o comitê responsável pela coordenação da nor-
malização aeroespacial de materiais, componentes e equipamentos, com 
o objetivo de atender às atividades de projeto, fabricação, ensaios, ava-
liações, manutenção de subsistemas de aeronaves e veículos espaciais. 
Atende também à normalização de materiais e equipamentos e a corres-
pondente manutenção na área de infraestrutura aeroespacial.

Com o crescimento da atividade aeroespacial no Brasil, o ABNT/
CB-08 foi subdivido em 3 subcomitês (SC), cada qual com suas respec-
tivas Comissões de Estudo (CE), conforme apresentado na Figura 2. A 
superintendência do ABNT/CB-08 é exercida por um representante 
do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial/Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroespacial (IFI/DCTA).

ISO E ISO/TC 20
A ISO, fundada em 1947, é uma organização não governamental 
com sede em Genebra, na Suíça, formada por 164 membros, cada 
qual representando um país distinto. O Brasil é representado pela 
ABNT. Para tratar de assuntos relativos à Aeronáutica e aos Veículos 
Espaciais, a ISO conta com um comitê técnico denominado TC 20, 
Aircra�  & Space Vehicles, dividido nos seguintes subcomitês: 
 � TC 20/SC 1  Aerospace electrical requirements
 � TC 20/SC 4  Aerospace fastener systems
 � TC 20/SC 6  Standard atmosphere
 � TC 20/SC 8  Aerospace terminology
 � TC 20/SC 9 Air cargo and ground equipment
 � TC 20/SC 10 Aerospace � uid systems and components

Assembleia Geral
AG

Conselho Deliberativo
CD

Conselho Fiscal
CF

Diretoria
Executiva DE

Conselho
Técnico CT

Comitê
de Organização
Estratágica CE

Figura 1. Organograma da ABNT

 � TC 20/SC 13 Space data and information transfer systems
 � TC 20/SC 14 Space systems and operations

O Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) e o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) têm representado o Brasil no 
Subcomitê de Atividade Espacial, denominado SC 08:010, de acordo 
com a Figura 2, que se relaciona com o TC 20/SC 14, da ISO, para 
tratar de temas ligados a atividades espaciais. O SC 08:010 é subdi-
vido em seis comissões de estudos tal qual o TC 20/SC 14, além de 
uma comissão de estudo que corresponde ao TC 20/SC13, conforme 
mostrado na Figura 3.  

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
PELAS CE DO ABNT/CB-08/SC 08:010
O SC 14, criado em 1992, é formado por seis grupos de trabalhos 
(WG), com a participação de 12 países participantes e 8 países ob-
servadores. Os países participantes têm a obrigação de propor novos 
projetos de normas, votar e participar das reuniões anuais. O Brasil 
participa e possui representantes nos seis grupos de trabalho (WG) do 
Subcomitê SC 14 (Space Systems and Operations) da ISO.  As reuniões 
acontecem duas vezes por ano, normalmente em maio e outubro. As 
reuniões de maio são denominadas plenárias, nas quais os seis grupos 
de trabalhos se reúnem em um mesmo país.  

Além do Brasil, os países participantes do Subcomitê SC 14 (Space 
Sytems and Operations) são: Alemanha, China, Estados Unidos, França, 
Índia, Israel, Itália, Japão, Reino Unido, Rússia e Ucrânia. Os países 
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ABNT/CB-08

Comitê
Brasileiro de

Aeronáutica e
Espaço  

(Sede: DCTA/IFI)

SC 08 :010

Subcomitê de
Atividade Espacial 

SC 08 :020
Subcomitê de

Indústria
Aeronáutica  

SC 08 -030

Subcomitê de
Infra-estrutura
Aeroportuária 

 CE 08 :020 .10  Requisitos elétricos aeronáuticos
 CE 08 :020 .20  Sistemas de fixação para uso aeronáutico
 CE 08 :020 .30  Terminologia aeronáutica
 CE 08 :020 .40  Sistemas e componentes de fluídos aeronáuticos
 CE 08 :020 .50  Materiais e processos de aplicação aeronáutica
 CE 08 :020 .60  Normalização geral em indústria aeronáutica

 CE 08 :030 .10  Pavimentação e sinalização em aeroportos
 CE 08 :030 .20  Auxílios visuais elétricos em aeroportos
 CE 08 :030 .30  Instalações em aeroportos  
 CE 08 :030 .40  Condições ambientais em aeroportos
 CE 08 :030 .50  Carga aérea e equipamento de apoio no solo
 CE 08 :030 .60  Normalização geral em aeroportos

 CE 08 :010 .10  Engenharia de projeto espacial
 CE 08 :010 .20  Interfaces, integração e ensaios  espaciais
 CE 08 :010 .30  Operações e apoio no solo para atividades espaciais
 CE 08 :010 .40  Condições ambientais espaciais, naturais e induzidas
 CE 08 :010 .50  Gerenciamento de programas espaciais e qualidade
 CE 08 :010 .60  Materiais e processos de aplicação espacial
 CE 08 :010 .70  Sistemas espaciais de transferência de dados e informaçoes

Figura 2. Organograma do ABNT/CB-08
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Coordenador: Ivan Jelinek Kantor - INPE  
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Coordenador: Paulo Roberto Sakai - IAE/SESP - GQ  

CE 08 :010 .60
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Coordenador: Andréia Sorice Genaro - INPE 
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Figura 3. Interface ABNT/CB-08/SC08:010 e ISO/TC 20/SC 14
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observadores são: Argentina, Bélgica, Cazaquistão, Eslováquia, República 
da Coréia, Polônia, Romênia e Suécia. 

O objetivo do ABNT/CB-08 é trabalhar junto às Comissões de 
Estudo (CE), com o intuito de elaborar normas que atendam aos interes-
ses de organizações nacionais respeitando às normas internacionais. Na 
eventualidade de existir norma ISO que atenda às necessidades nacionais, 
a mesma será traduzida para a língua portuguesa e receberá a denomi-
nação ABNT NBR ISO.  Caso contrário, a norma brasileira receberá so-
mente a denominação ABNT NBR.  

DESENVOLVIMENTO DE UMA NORMA 

No âmbito da ISO
Para que possam ser adotadas mundialmente e aceitas pelos diversos 
segmentos sociais, as normas ISO levam em consideração as opiniões 
das partes interessadas, as quais participam voluntariamente da sua 
elaboração. Não se trata de um processo simples, haja vista que as dire-
trizes nelas estabelecidas devem satisfazer às indústrias e aos clientes de 
diferentes partes do globo, que possuem diferentes línguas, costumes e 
cultura. Pelas regras da ISO, o processo de elaboração de uma norma 
passa pelas seguintes etapas: 
 � Etapa 1 (Proposta de norma): Nesta etapa, cabe aos membros do 

comitê técnico ou do subcomitê decidirem quanto à pertinência de 
elaboração da norma proposta. A proposta é aceita se a maioria dos 
votos dos países participantes do TC/SC for favorável e se pelo menos 
cinco países participantes declararem o compromisso de participar 
ativamente no projeto.

 � Etapa 2 (Preparação e consenso): Um grupo de especialistas, co-
ordenados por um líder, prepara o texto da norma. Uma vez obtida 
uma minuta, a mesma é submetida à avaliação do correspondente 
TC/SC, ainda em fase de obtenção de consenso.  

 � Etapa 3 (Consenso TC/SC): Já com a minuta da Etapa 2, a mesma é 
registrada na secretaria central da ISO e distribuída para comentários 
e, caso necessário, votação dos países participantes. Nesse processo, 
elabora-se uma proposta de norma. 

 � Etapa 4 (Consulta): A proposta de norma é distribuída aos participan-
tes do TC/SC, para comentários e voto, por um período de 5 meses.

 � Etapa 5 (Aprovação): Durante essa fase, a proposta da norma é sub-
metida aos participantes do TC/SC para que, em um período de 2 
meses eles votem sim ou não. Comentários técnicos recebidos nesse 
período não são incorporados ao texto da norma, mas registrados 
para discussão e eventual inclusão em uma futura revisão. O texto 
da norma é aprovado se 2/3 dos países participantes forem favoráveis 
e menos de 1/4 dos votos forem desfavoráveis.  Na hipótese de este 
critério não ser veri� cado, a norma retorna ao TC/SC para reconsi-
deração à luz das razões técnicas que suportaram os votos negativos.

 � Etapa 6 (Publicação): Uma vez aprovada, somente pequenas altera-
ções de caráter editorial podem ser efetuadas. Depois disso, o texto é 
enviado à secretaria central da ISO para publicação.  

Todas as normas ISO são revisadas no mínimo 3 anos após a publica-
ção e a cada 5 anos após a primeira revisão, realizada por todos os mem-
bros da ISO. Cabe à maioria dos países participantes do TC/SC decidir se 
uma norma deve ser con� rmada, revista ou cancelada.

Além desse processo, ilustrado na Figura 4, existe também a possibili-
dade de um país propor o texto de uma norma à ISO, na forma conhecida 

como “caminho rápido”. Não é o caso da maioria das normas, mas é utili-
zado sempre que se deseja acelerar o processo de elaboração e publicação 
de uma norma com o consenso dos países participantes.

Desenvolvimento de uma Norma Brasileira
Como no resto do mundo, o estabelecimento de uma norma no 
Brasil pode surgir da necessidade da sociedade e/ou de um pro-
grama de normalização setorial. Se o objeto da norma estiver no 
âmbito do Subcomitê de Atividades Espaciais, por exemplo, a pro-
posta é remetida para uma das suas sete comissões de estudo, ilus-
tradas na Figura 2. Utilizando as normas e outros documentos de 
referência, incluindo normas internacionais, a comissão de estudo 
elabora um Projeto de Norma Brasileira (NBR). Vale frisar que a 
norma pode ser um trabalho original, ou mesmo a tradução de 
uma norma internacional. Após concluído o processo de elabora-
ção da norma NBR, a mesma é enviada à secretaria da ABNT para 
formatação e submissão à consulta nacional. Nessa fase, além das 
instituições que possuem representantes na comissão de estudo, 
qualquer cidadão pode submeter suas críticas e sugestões à ABNT, 
por meio do seu site na Internet (www.abnt.org.br). Durante o pro-
cesso de consulta nacional, todos os interessados podem se ma-
nifestar sobre o projeto de norma, sem qualquer ônus, a � m de 
recomendar à CE autora a aprovação do texto como apresentado; 
a aprovação do texto com sugestões; ou a sua não aprovação, de-
vendo, para tal, apresentar objeções técnicas que justi� quem sua 
manifestação. Se o projeto em consulta nacional não receber suges-
tões, ou se as sugestões forem apenas de gramática ou ortogra� a, 
a ABNT faz as correções e o projeto é aprovado como norma; se 
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as sugestões forem técnicas, o projeto retorna para a CE para aná-
lise e aceitação ou não das sugestões, e o projeto é aprovado como 
norma. O processo é esquematicamente representado na Figura 5.  

PARTICIPAÇÃO DO IAE
Sendo um dos principais atores na área espacial, o IAE tem contri-
buído com o processo de elaboração e discussão de normas, tanto no 
âmbito nacional quanto no internacional. 

Conforme mencionado no item 4 deste artigo, representantes do 
IAE participam, junto com as suas contrapartes internacionais, de dois en-
contros anuais. Um ocorre em maio, denominado Spring Meeting, e con-
siste de reuniões de cada WG e de uma reunião plenária, da qual partici-
pam todos os grupos juntamente com o secretariado e o presidente do TC 
20/SC 14, que se encontram em local previamente combinado entre as par-
tes. As reuniões de outubro, chamadas de Fall Meeting, são realizadas pelos 
grupos em local de� nido por eles, podendo ocorrer em países distintos.  

Em outubro de 2010, por exemplo, as reuniões do WG1, WG2 e WG6 
do SC 14 (Space Sytems and Operations) ocorreram no Laboratório de 
Integração e Teste/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (LIT/INPE). 
Em maio de 2012, a Spring Meeting foi realizada no LIT/INPE, e a plenária, 
em Campos do Jordão, SP. Neste evento, 11 servidores da Subdiretoria de 
Espaço representaram o IAE em 5 grupos de trabalhos do TC 20/SC 14. 

A participação da delegação brasileira nesses eventos tem sido � nan-
ciada com recursos da Agência Espacial Brasileira (AEB), alocados no 
IFI/DCTA e no INPE.

Além dos representantes o� ciais, outros servidores também 
são convidados a participar do processo e elaboração de normas, 
de acordo com as suas especialidades. Os representantes mostrados 
na Figura 3 são os elos do IAE com a ABNT, cabendo a eles a tarefa 
de conduzir os trabalhos no âmbito do IAE. Para isso, especialistas 
do IAE são convidados a colaborar nessas atividades. É importante 
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Figura 5. Desenvolvimento de uma norma brasileira

ressaltar que especialistas de outras organizações também podem 
ser convidados.   

 COMENTÁRIOS E CONCLUSÃO
A forma de desenvolvimento de uma norma é a mesma tanto na ISO 
como na ABNT, e é importante que especialistas brasileiros partici-
pem de todas as etapas, pois é nesta fase que podemos dar a nossa 
contribuição e opinião técnica.

O IAE participa das comissões de estudos com proposta de novos 
itens de trabalho e comentários em projetos da ISO, da nacionaliza-
ção de normas ISO e proposta de novas normas ABNT NBR.

Sendo assim, é muito importante contarmos com a sua opinião 
sobre o conteúdo dos projetos em consulta nacional para que as nor-
mas brasileiras realmente representem os interesses da sociedade, bem 
como possam ser plenamente aplicadas, gerando os benefícios ineren-
tes à normalização. Participe, sua contribuição certamente ajudará na 
melhoria da qualidade de nossos documentos.
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INTRODUÇÃO
As medições de massa de foguetes no Instituto de Aeronáutica e 
Espaço (IAE) seguem os princípios básicos descritos no manual de 
cada equipamento, das balanças mais simples aos dispositivos de me-
dição de propriedades de massa por mancal a ar. 

Ainda hoje, em muitos laboratórios, as medições de massa são 
baseadas apenas nas incertezas expressas nas cartas de calibração 
ou nos valores das divisões de escala assumidas como incerteza. 
Além disso, não é raro que cartas de calibração estejam desatualiza-
das,  introduzindo erros expressivos.

As normas internas para medição de partes de foguete indicam duas 
medições para cada parte, mas não há nenhum requisito para a manu-
tenção da mesma con� guração das partes para cada procedimento de 
pesagem de diferentes foguetes, mesmo que pertençam à mesma família. 

Isso signi� ca que não há informação con� ável sobre medições 
passadas para conduzir uma avaliação estatística dos dados. Nos es-
tágios � nais da montagem, a maioria das medições de massa é feita 
nos sistemas de pesagem mais próximos, os quais, algumas vezes, não 
são os melhores equipamentos disponíveis. 

Por isso, é necessário fazer uma profunda avaliação das fontes de 
incertezas que afetam as medições de massa das partes de foguetes e 
dos instrumentos de pesagem em cada local para minimizar a incer-
teza � nal na determinação da massa. 

OBJETIVO
A correta determinação da massa de um foguete para o lançamento 
de veículos espaciais como um satélite, por exemplo, tem importân-
cia signi� cativa para diversos cálculos durante as fases de projeto 
para se obter trajetórias, comportamento dinâmico, controle de lan-
çamento, dentre outros. De fato, a taxa entre a massa de propelente 
e a massa inicial do foguete (na decolagem) indica a qualidade do 
projeto de um sistema de propulsão de foguete. A literatura especia-
lizada relaciona 37 equações-chaves para um foguete ideal, das quais 
10 consideram algum valor de massa do foguete em sua formulação.

Este artigo descreve o estudo para obter uma combinação apro-
priada de instrumentos de pesagem disponíveis para otimizar o valor 
da incerteza � nal da medição da massa de um foguete. O artigo tam-
bém analisa o número ideal de subdivisões de partes de um sistema 
(foguete) para a medição com múltiplos instrumentos de pesagem, 
cada qual com sua incerteza individual.

METODOLOGIA
Uma análise teórica aponta mais de 30 fontes de incertezas in� uen-
ciando as medições de massa (Figura 1). Cada uma delas afeta os re-
sultados com mais ou menos impacto, e a maioria tem efeito insigni� -
cante sobre os resultados de medições cotidianas. Em alguns casos, as 
fontes podem ser avaliadas como se fossem apenas uma. 
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Em outros, as influências de cada 
fonte devem ser avaliadas separadamente 
e a importância relativa mostrará quais 
delas têm de ser consideradas.

Para isso, um critério de importância 
sugerido é o de considerar significativa 
toda fonte de incerteza capaz de afetar ao 
menos o último número significativo da 
incerteza combinada.

Como a massa final será dada pela 
soma das medições das partes, todos 
os instrumentos de pesagem devem ser 
considerados para compor a incerteza 
combinada.

Um conjunto de instrumentos utiliza-
dos para determinar a massa final do fo-
guete é definido como parque de medição.

Para caracterizar o parque de medi-
ção, é possível agrupar instrumentos de 
um local particular ou misturá-los, es-
colhendo os melhores instrumentos de 
pesagem disponíveis. Também é possível 
caracterizar um parque de medição com 
instrumentos de companhias externas ao 
IAE, ou dos melhores instrumentos dis-
poníveis nos catálogos comerciais, que 
comporiam um parque virtual ou teórico. 
A comparação entre os resultados de cada 
parque de medição pode indicar onde 
medir (em qual parque se obtém a menor 
incerteza) e o que pode ser feito para me-
lhorar o parque de instrumentos de pesa-
gem do IAE, a partir dos resultados com-
parados com parques virtuais ou teóricos 
definidos com os melhores instrumentos 
disponíveis do mercado.

Como os instrumentos de pesagem 
são supostos corretamente calibrados e 
dentro do período de validade, a porção 
dos erros dos instrumentos é puramente 
aleatória, levando à situação onde as fon-
tes de incertezas são estatisticamente in-
dependentes ou não correlacionadas.

Com este pressuposto, a incerteza 
combinada (u) a partir da soma de duas 
ou mais variáveis   aleatórias (Xi) pode ser 
obtida pela equação:

u2(X1±X2±...±Xn) = u2(X1)+u2(X2)+...+u2(Xn)

Esta equação pode ser descrita 
como: “o quadrado da incerteza padrão 
da soma e/ou subtração de medições 

independentes é obtido a partir da soma 
dos quadrados de cada incerteza pa-
drão referente à respectiva quantidade 
componente”.

A partir desta regra básica é possível 
compor a planilha de cálculo MENIR, que 
usa diferentes conjuntos de instrumentos 
de  pesagem e diferentes configurações e 
distribuições de massa de foguetes para 
otimizar o valor da incerteza final ob-
tida. O parque de instrumentos é defi-
nido na planilha chamada Escolha dos 
Instrumentos de Pesagem.

A qualidade do resultado advindo 
do programa MENIR (baseado no sof-
tware Microsoft Excel®) está diretamente 
relacionada com a qualidade dos proce-
dimentos de calibração de cada instru-
mento de pesagem registrado na planilha.

Podemos definir a massa total do 
foguete a partir de situações diferentes, 
como por exemplo:
a) Medição de uma só vez;
b) Medição do sistema dividido em um 

pequeno número de módulos (3 mó-
dulos) ou

c) Medição do sistema dividido em 
um grande número de módulos (10 
módulos).

Para a medição da massa de um fo-
guete de uma só vez, seria necessário 
considerar apenas a incerteza expandida 
do instrumento de medição utilizado. A 
massa do foguete, MF, poderia ser descrita 
como:

MF = N ± A

Onde N é o valor medido para o ins-
trumento de medição e A, a incerteza 
associada.

Se, no entanto, o mesmo foguete for 
medido em um número maior de módu-
los, no mesmo instrumento de medição, 
considerando um erro máximo para toda 
a gama de sua medição, a massa do fo-
guete poderia ser descrita como: 

( )
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±=
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j
j
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j
jF ANM
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Onde nc é o número de componentes 
do foguete.

Neste caso, está claro que a situação 
mais favorável é aquela cujo número de 
módulos é menor, desde que se utilize o 
mesmo instrumento de pesagem com a 
mesma incerteza. Quando medidas de 
massa com capacidades menores e me-
nores incertezas são consideradas, nada 
pode ser afirmado a priori sobre o resul-
tado final combinado.

No entanto, uma combinação de 
instrumentos de pesagem e respectivas 
incertezas e um número ideal de subdi-
visões da massa total levam a um total 
combinado expandido da incerteza que é 
o menor possível. Este é o objetivo prin-
cipal do MENIR, ou seja, indicar o(s) 
melhor(es) instrumento(s) de medição e 
subdivisão do foguete.

Além disso, é necessário considerar os 
aspectos relacionados com a disponibili-
dade e a oportunidade de utilizar um deter-
minado instrumento ou parque de pesagem. 
Disponibilidade signi� ca que o instrumento 
tem que ser acessível, e oportunidade sig-
ni� ca que é necessário que se acompanhe 
qualquer alteração da massa real com refe-
rência à massa calculada do foguete. 

Pelo programa MENIR, é necessário 
estimar a incerteza da medição da massa 
final antes da execução das medições, o 
que pode ser útil em alguns cálculos do 
projeto do foguete.

ROTINA DE CÁLCULO
Considerando todos esses parâme-

tros, um circuito pode ser programado 
tal que, usando os parques dos melhores 
instrumentos de pesagem disponíveis na 
região, forneça a menor incerteza total da 
medição de massa de um foguete.

A planilha Escolha dos Instrumentos 
de Pesagem foi elaborada apenas para de-
monstrar o conceito, sem preocupação 
com valores reais.

Este exemplo, concebido com quatro 
configurações de medição de um foguete 
e quatro parques de medição disponíveis, 
pode ser expandido para mais configu-
rações e mais parques. As configurações 
adotadas são mostradas na Figura 2.

A Figura 3 mostra o parque simulado 
nº  4. Neste conjunto existem seis instru-
mentos de medida de massa, classificados 



Revista Qualidade n. 4
25 

Uma planilha útil para simulações e cálculos de incerteza da massa de foguete

Tabela 1. Confi gurações de pesagem

de B1 a B6. Para cada instrumento de pe-
sagem, os intervalos de medição podem 
ser definidos com suas próprias incerte-
zas. Os valores das incertezas têm que ser 
introduzidos pelo operador do sistema. O 
MENIR seleciona quais são as menores 
incertezas disponíveis para cada faixa de 
medição deste parque.

A Figura 2 também mostra o resul-
tado da incerteza final para cada configu-
ração selecionada utilizando este parque, 
indicando o menor valor e os instrumen-
tos de pesagem a serem utilizados.

Neste artigo, a escolha do número de 
módulos foi basicamente didática, bus-
cando-se simular a eficácia do modelo na 
previsão da incerteza para cada configu-
ração. De fato, o número e o tamanho dos 

Confi g. Descrição

1 Foguete completo

2 Foguete dividido em 3 módulos

3 Foguete dividido em 10 módulos

Figura 2. Apresentação das tabelas do programa MENIR

Confi guration 1

Enter the calculated mass 
of the complete specimen:

Mass M1: 9,000.00

Confi guration 2

Enter the calculated mass 
of the specimen divided in 

3 modules::

Mass M1: 5,400.00

Mass M2: 2,500.00

Mass M3: 1,100.00

Confi guration 3

Enter the calculated mass 
of the specimen divided in 

5 modules::

Mass M1: 2,600.00

Mass M2: 2,800.00

Mass M3: 1,800.00

Mass M4: 900.00

Mass M5: 900.00

Confi guration 3

Enter the calculated mass 
of the specimen divided in 

10 modules::

Mass M1: 875.00

Mass M2: 560.00

Mass M3: 1,2300

Mass M4: 1,2000

Mass M5: 1,8000

Mass M6: 4400

Mass M7: 160.00

Mass M8: 1,500.00

Mass M9: 958.00

Mass M10: 277.00

Confi guration 4: Module 1
Enter values of MASS 

between 1 and 9.999 kg

WATCH OUT!
IT´S NOT WEIGHT BUT 

MASS!

Park 1 Park 2 Park 3 Park 4

Confi g. 1 ±5.00000 ±5.00000 ±2.50000 ±2.50000

Confi g. 2 ±7.14143 ±5.91608 ±2.51954 ±3.67423

Confi g. 3 ±7.14148 ±4.35947 ±0.43514 ±3.67423

Confi g. 4 ±2.00188 ±2.00375 ±0.18695 ±2.00034

Total Lesser Uncertainties per park per confi guration:

Confi g. 1 ±2.50000

Confi g. 2 ±2.51954

Confi g. 3 ±0.43514

Confi g. 4 ±0.18695

Global lesser uncert:

OUTPUT PANEL

módulos que compõem o foguete devem 
ser adaptados para a situação real.

A Figura 3 mostra o painel de resul-
tados com o cálculo das incertezas finais 
para cada configuração avaliada e cada 
parque considerado.

Nesta planilha pode-se definir e in-
troduzir as configurações a serem avalia-
das. Naturalmente, a soma final das partes 
que compõem as configurações deve ser 
a mesma, indicando a massa total do fo-
guete. Num momento anterior, medidas 
comuns são feitas para descobrir um valor 
de referência da massa de cada módulo, 
apenas para situar o módulo nas faixas de 
medição disponíveis.

A Figura 3 mostra também um painel 
de saída (output panel) no qual todos os 

parques e valores de incertezas das con� gu-
rações são mostrados numa tabela cruzada, 
indicando a menor incerteza global por 
con� guração e parque. A partir desta in-
formação, é possível tomar decisões sobre 
as melhores con� gurações de medição a 
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Figura 3. Fontes de Incerteza

Table of Inputs 
of Weighing 
Instruments

Park N.4

Total Lesser Uncertainty = 2,0003

Weighing Range Uncertainty of Weighering Instruments (Kg) Lesser 
UncertanintyMínimo Máximo B1 B2 B3 B4 B5 B6

1 0 50 ±0,0020 ±0,0150 ±0,0750 ±1,0000 ±1,5000 ±1,0000 ±0,0020

2 50 100 ±0,0020 ±0,0150 ±0,0750 ±1,0000 ±1,5000 ±1,0000 ±0,0020

3 100 500 ±0,0150 ±0,0750 ±1,0000 ±1,5000 ±1,0000 ±0,0150

4 500 1.000 ±0,0150 ±0,0750 ±1,0000 ±3,0000 ±1,0000 ±0,0150

5 1.000 2.000 ±1,0000 ±3,0000 ±1,0000 ±1,0000

6 2.000 5.000 ±3,0000 ±2,5000 ±2,5000

7 5.000 10.000 ±2,5000 ±2,5000

Input 
(Mass) Range Lesser 

Uncert.

Confi g. 1

1 9.000,00 1 ±2,5000

Confi g. 2

1 5.400,00 7 ±2,5000

2 2.500,00 6 ±2,5000

3 1.100,00 5 ±1,000

∑= 9.000,00 ±3,6742

Confi g. 3

1 2.600,00 6 ±2,5000

2 2.800,00 6 ±2,5000

3 1.000,00 5 ±1,0000

4 900,00 4 ±0,0150

5 900,00 4 ±0,0150

∑= 9.000,00 ±3,6743

Input 
(Mass)

Range Lesser 
Uncert.

Confi g. 4

1 875,00 4 ±0,0150

2 560,00 4 ±0,0150

3 1230,00 5 ±1,0000

4 1200,00 5 ±1,0000

5 1000,00 5 ±1,0000

6 440,00 3 ±0,0150

7 160,00 3 ±0,0150

8 1.500,00 5 ±1,0000

9 958,00 4 ±1,0000

10 277,00 3 ±0,0150

∑= 9.000,00 ±2,0003

Indicated Weighing Instruments

Range B1 B2 B3 B4 B5 B6

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X X

6 X

7 X

Total Lesser
Uncertainty

Confi g. 1 ±2,500000

Confi g. 2 ±3,6742

Confi g. 3 ±3,6743

Confi g. 4 ±2,0003

Board of Lesser
Uncertainti es per Range

Tables of the
Interface

Spread Sheet

serem utilizadas e sobre o comportamento 
conjunto de instrumentos de pesagem.

Decisões logísticas também têm que 
ser avaliadas. Conjuntos de instrumentos 
de pesagem distantes do local podem ser 
evitados se seus resultados não compen-
sarem. Novos instrumentos de pesagem 
também são avaliados para cobrir faixas de 
medição especí� cas que forem ine� cientes. 

Toda essa informação pode ser utili-
zada durante a otimização do projeto de 
foguete, permitindo que decisões impor-
tantes sejam tomadas nas fases iniciais 
de projeto.

COMENTÁRIOS
Essa rotina organiza as informações das me-
dições de massa, tornando todos os procedi-
mentos mais controlados e con� áveis.

O programa MENIR mostrou-se 
útil para a avaliação das incertezas � nais 

esperadas em medições de massa de fogue-
tes. Também fornece informação sobre o 
volume de medições necessárias e sobre os 
instrumentos a serem utilizados. Por � m, 
compara instrumentos de catálogos para 
orientar novas aquisições.
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Ajuste de periodicidade de calibração 
visando à melhor utilização de recursos

Hildo Romeo Quinsan Junior (ACA) - hildohrqj@iae.cta.br
Maria Aparecida Senaubar Alves (ACA) - mariamasa@iae.cta.br

INTRODUÇÃO
As sondas Voyager não foram projetadas 
para terem um tempo de vida operacio-
nal tão longo, mas seu projeto provavel-
mente considerava, mesmo que impli-
citamente, a � loso� a da excelência em 
qualidade e do fator de segurança (dura-
bilidade) máximo atingível naquela data.

Da mesma forma, o Satélite de 
Coleta de Dados (SCD-1), projetado 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), entrou em órbita no 
dia 9 de fevereiro de 1993 e superou sua 
espectativa de vida de 1 ano, comple-
tando 20 anos em em 2013.

Equipamentos de qualidade fabri-
cados em datas próximas a esses perí-
odos não possuem, em geral, ênfase na 
reposição frequente por novos modelos 
(como atualmente), mas na durabili-
dade. Da maior durabilidade resulta 
mais estabilidade, embora isso não se 
aplique de maneira geral. 

No caso de unidades de aquisição 
de dados (também referenciadas como 
registradores,  ou, em inglês, datalo-
ggers), basta que os circuitos analógi-
cos sejam estáveis em longo prazo, pois 
a parte digital, para a qual os   dados 
analógicos são convertidos, não requer 
calibração, já que opera como as calcu-
ladoras digitais e os computadores.

Neste aspecto se enquadra a Unidade 
de Aquisição de Dados Campbell 
Scienti� c, modelo CR7, lançada em ja-
neiro de 1983 e utilizada pela Divisão de 
Ciências Atmosféricas (ACA) para regis-
tro de dados meteorológicos de anemô-
metros desde o � nal da década de 1990. 

FON
TE: W

IK
IPED

IA

Imagem da Terra, efetuada pela sonda
Voyager 1 a 6 bilhões de quilometros de distância

Devido à parte analógica, e consi-
derando as diretrizes da qualidade, es-
sas unidades registradoras, assim como 
outros modelos em uso anteriormente 
(como as unidades Campbell Scientific, 
modelo 21X, utilizadas desde o final da 
década de 1990), passaram a ser cali-
bradas a partir de 2007.

Mesmo após anos de uso intermi-
tente, sem calibração, os desvios indi-
cados na primeira calibração solicitada 
pela ACA e em calibrações subsequen-
tes apresentaram valores reduzidos, os 
quais não se mostraram significativos 
frente aos sinais dos sensores conecta-
dos a esses registradores. 

No caso de uso com anemômetros, 
esses valores causam erros não detectá-
veis nos dados de direção e velocidade 
do vento, pois atingem até a ordem de 
décimos de grau angular e de metros 
por segundo (Quinsan Jr. 2012).

METODOLOGIA E DEFINIÇÕES
A logística de calibração impõe que o in-
tervalo de calibração, ou seja, o tempo en-
tre calibrações sucessivas de um mesmo 
instrumento, seja otimizado, tanto para 
evitar perturbação em um sistema estabi-
lizado,  (trabalho de retirada, transporte 
e reinstalação de instrumentos) quanto 
para utilizar melhor os recursos dos labo-
ratórios de calibração e diminuir custos. 

Além disso, evita-se a descontinui-
dade da aquisição de dados, a qual im-
plica em perdas irreparáveis para a pes-
quisa, ou leva ao prejuízo para a indústria. 

Cada sistema deve ser analisado 
quanto à exatidão necessária para a 

aplicação e os prazos de calibração re-
duzidos ou estendidos, de acordo com o 
histórico das calibrações e da operação.

No caso dos registradores de diver-
sos modelos da marca citada, o prazo 
de calibração de 2 anos aplicado pelo 
fabricante considera aplicações globais 
entre extremos de temperatura (-200 
a +500C) e utilização industrial, ou 
eventualmente em pesquisa com sen-
sores que requerem alta precisão. Não 
é este o caso nas aplicações meteoro-
lógicas, como a medida de médias de 
vento (quando não se trata de estudos 
específicos de turbulência em escala 
de microclima), bem como quando 
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os registradores são mantidos em am-
biente com condicionamento de ar.

Assim, o intervalo de calibração 
pode ser estendido para prazo superior 
ao global se não houver introdução de 
erro que altere as medidas dentro do 
grau de precisão necessário para a aná-
lise do fenômeno medido.

Com relação aos sensores mete-
orológicos, cuja crescente qualidade 
quanto à exatidão e à estabilidade é 
demonstrada pelo acompanhamento 
da evolução eletrônica e da ciência dos 
materiais, os intervalos também podem 
ser estendidos desde que se analise o 
grau de estabilidade no resultado da se-
quência de calibrações periódicas.

Para esta análise, o método inclui a ve-
ri� cação dos desvios registrados nos cer-
ti� cados de calibração ao longo dos anos.

RESULTADOS
Da análise dos registros de calibração 
(após os anos sem calibração e para um 
período subsequente de 3 anos) para  
unidades Campbell Scienti� c, modelos 
21X e CR7, utilizados pela ACA, ex-
cluindo dois valores extremos de incer-
teza que não ocorreram em calibrações 
posteriores, chegou-se a erro máximo de 
1,4 mV para medida de tensão em unida-
des 21X e -0,4 mV em unidades CR7, que 
corresponderiam, respectivamente, a er-
ros de 0,100 e 0,030 na direção do vento 
caso o sensor de vento seja anemômetro 
R.M. Young, tipo aerovane do modelo 
05103-5, ou com saída equivalente.

Sonda Voyager 1 lançada em 5 de setembro
de 1977 e em operação até o presente

FONTE: WIKIPEDIA

Para uso com o mesmo modelo de ane-
mômetro, os erros máximos nos canais de 
frequência que registram a velocidade do 
vento foram 0,29 Hz para as unidades 21X e 
CR7, o que corresponde a erros de 0,03 m/s 
na medida da velocidade do vento.

CONCLUSÃO
Verificou-se que os erros dos registra-
dores utilizados não têm sido significa-
tivos para as medidas efetuadas.

Desta forma, o prazo entre calibra-
ções pode ser estendido (3 a 5 anos). 
Logicamente não se pode deixar de 

Satélite SCD-1

FONTE: REDETEC

observar a operação do equipamento, 
bem como levar em conta que, com o 
passar do tempo, haverá a degradação 
natural do desempenho. Isso levará à 
redução correspondente dos intervalos 
entre  calibrações, ou simplesmente à 
desativação do equipamento.

A mesma análise pode ser efetuada 
para os demais sensores meteorológicos 
sempre que os fenômenos mensurados 
não necessitarem da exatidão utilizada 
pela indústria em casos de outros parâme-
tros, como, por exemplo, o das tolerâncias 
dimensionais de peças de mecânica � na.

Unidade de aquisição de 
dados marca Campbell 
Scientifi c, modelo CR7
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Observatório do IAE: de olho nas estrelas

Sílvio Fazolli - fazollisf@iae.cta.br

HISTÓRIA
Inaugurado no final dos anos 1950 e com projeto do enge-
nheiro mecânico/aeronáutico Bradley H. Young, auxiliado 
pelo então ótico do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), Abram Szulc, o Observatório Astronômico do 
Centro Técnico Aeroespacial (CTA), localizado em São José 
dos Campos (SP) foi, sem dúvidas, o maior instrumento 
astronômico totalmente construído na América do Sul.

O observatório do CTA proporcionou a formação da 
primeira geração de astrônomos no Brasil e gerou inúme-
ras teses de mestrado e graduação, que se encontram na 
biblioteca do ITA.

Atualmente, a pesquisa científica não é mais reali-
zada devido à poluição luminosa existente em São José 
dos Campos. Sendo assim, o Observatório Astronômico 
mantém suas portas abertas para visitação do público ge-
ral e grupos de escolas, proporcionando um primeiro con-
tato com esta vasta e mais antiga ciência da humanidade: 
a astronomia.

Nessas visitas é possível observar o céu noturno apenas 
visualmente, a olho nu, e através de telescópios. Só no ano 
de 2012, 18 grupos visitaram o Observatório, e somando 
ao público geral, mais de 1.200 pessoas passaram por lá. 
Grande parte delas nunca tinham ouvido falar de mapas 
celestes nem tiveram a oportunidade de olhar os astros ce-
lestes através de telescópios. 

Devido à sua importância histórica, ao interesse 
da população e à relação com a área espacial, a direção 
do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) mantém o 
Observatório Astronômico.

AS OBSERVAÇÕES
Os astros observados durante a noite variam ao longo 
do ano. Entre eles, costumam ser destaques os planetas 
Vênus, Júpiter e Saturno; a estrela dupla mais próxima da 

Observatório do IAE

Eng. Bradley H. Young e o ótico Abram Szulc com
uma montagem preliminar do telescópio em 1959



Revista Qualidade n. 4

30 

Terra depois do sol, a alfa do Centauro; o bonito aglome-
rado estelar caixinha de joias e ômega do centauro, com 
mais de um milhão de estrelas; e, como não podia faltar, o 
corpo mais próximo da Terra e suas diferentes fases, a lua, 
a nossa lua.

Aproximadamente o mesmo número de crianças, ado-
lescentes e adultos visitam o Observatório, mas a reação 
ao ver os detalhes do relevo lunar pela primeira vez, as-
sim como o conhecimento prévio do astro, não mudam. 
Porém, quando o astro observado está mais distante, os 
adultos costumam demonstrar um conforto maior em 
constatar que ele realmente esta lá.

ATIVIDADES
Já faz parte do calendário anual do Observatório 
Astronômico a realização de um “luau” na semana de ani-
versário do IAE, assim como a participação no evento 
“A Lua na Luneta”, realizado na cidade de Cunha em con-
junto com o Astroclube local.

Também está prevista para 2013 a realização de um 
curso de exploradores do universo; este curso consiste 
na observação de aproximadamente 90 objetos celes-
tes ao longo de um ano e, ao final, o participante recebe 
um certificado.

Outra atividade que exerce um grande fascínio no pú-
blico é a astrofotografia. Este ramo da astronomia impõe 
desafios excitantes ao exigir a utilização de técnicas fo-
tográficas de longa exposição somadas ao movimento de 
rotação da Terra, mas também proporciona recompensas 
gratificantes.

VOLUNTARIADO
Os trabalhos no Observatório são feitos por voluntários. 
Para ser voluntário, não é necessário ter conhecimento ou 
experiência prévia em astronomia. O conhecimento vem 
com a prática semanal, e a ajuda pode ser dada em várias 
atividades rotineiras.

Observação do céu noturno com telescópio

Palestra na área externa do observatório

Luau no Observatório                                      

Lua na Luneta

FUNCIONAMENTO
A página do Observatório é

http://www.iae.cta.br/pages/observatorio.php, e 
está aberto todas as terças feira, das 19h30 às 21h30. 

Informações e agendamento de grupos:
observatorio.astronomico@iae.cta.br,

telefone: (12) 3947-4987.



AERONÁUTICA, ESPAÇO, 
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