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PREFÁCIO 

 
 

Sendo uma publicação de conteúdo técnico-especializado, certamente a 

leitura deste Catálogo se alinha ao interesse mútuo de identificar potenciais 

oportunidades de colaboração no campo da Pesquisa e Desenvolvimento, com 

vistas a acelerar o alcance de resultados, por meio da complementação de 

competências que ultrapassam as fronteiras das instituições interessadas. 

As capacidades de PD&I das Instituições Científicas, Tecnológicas e de 

Inovação (ICT), elencadas nessa edição, bem como suas oportunidades de 

cooperação, podem ser inferidas a partir da análise das informações sobre os 

equipamentos e materiais que integram a infraestrutura de seus laboratórios e 

demais setores, bem como de suas respectivas competências tecnológicas. 

No firme propósito de fomentar maior aproximação entre a Academia, o 

Governo e a Indústria, espera-se que esta iniciativa do Sistema de Inovação da 

Aeronáutica (SINAER), materializada neste Catálogo, proporcione uma 

primeira orientação para o início dos esclarecimentos que se fizerem 

necessários em prol de profícuas e prósperas parcerias, onde, por fim, a 

Sociedade Brasileira, no concerto de todas as Nações, seja a principal 

beneficiária. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Em nove de junho de 2017, por meio da Portaria Nº 881/GC3, foi instituído o 
Sistema de Inovação da Aeronáutica (SINAER), com a finalidade de planejar, orientar, 
coordenar, controlar e executar as atividades inerentes à Gestão da Inovação 
Tecnológica voltada à obtenção e manutenção das capacidades militares da Força 
Aérea, a fim de propiciar um ambiente de convenções e normas que auxiliem a 
condução da pesquisa e desenvolvimento. 

 
Nesse sentido, considerando que não há inovação enquanto não se obtém a 

materialidade das tecnologias embarcadas em produtos disponíveis ao mercado 
consumidor, cumpre destacar a importância de fomentar maior aproximação entre 
Academia, Governo e Indústria, visando obter maiores vantagens competitivas por 
meio de alianças estratégicas de interesse do Poder Aeroespacial Brasileiro, com ênfase 
na sua expressão militar. 

 
O estabelecimento de protocolos, convênios, acordos, ajustes, termos aditivos 

de interesse do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) é regido 
por processo específico, orientado pela Coordenadoria de Relações Institucionais, 
estabelecido por meio da Portaria DCTA Nº 339/CRI, de 20 de dezembro de 2017. 

 
Entretanto, a fim de permitir ao Órgão Central do SINAER a captação de 

interesses comuns entre os diversos elementos constitutivos do Ecossistema de 
Inovação, desde a sua gênese até a materialização de iniciativas, visando maior 
probabilidade de efetivo sucesso, é indispensável que se evitem contatos diretos com as 
ICT, privilegiando-se o estabelecimento de contato inicial com o seguinte ponto focal: 

 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL 
NÚCLEO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.941 - Parque Martim Cererê 

CEP12.227-000 São José dos Campos - SP - Brasil  
Telefone: (12) 3947-6681 

E-mail: sinaer@cta.br 
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Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo 

Missão 
“Realizar ensaios em voo, pesquisa aplicada e formação de pessoal 

especializado, com excelência, rigor científico e segurança, a fim de fortalecer o 
poder aeroespacial brasileiro.” 

Visão 
”Ser uma Instituição de Ciência e Tecnologia de vanguarda, onde as pessoas 

tenham orgulho e prazer em trabalhar.” 

Cooperações realizadas e perspectivas 
Em 2002, realizou empréstimo da Telemetria Móvel para desenvolvimento de 

aeronaves e sistemas embarcados, por empresa nacional. 

Em 2005, apoiou  avaliação do míssil BAT-70, desenvolvido pela MECTRON. 

Em 2010, sediou calibração do sensor de pressão de míssil de uma empresa de defesa, 
por laboratório que atualmente segue os padrões normativos da norma NBR ISO IEC 
17025. 

Por meio de recursos oriundos da FINEP/FUNCATE, o IPEV é responsável pelo 
desenvolvimento de projeto de trajetografia em tempo real em ensaios de separação de 
cargas de aeronaves. 

Atualmente, por meio de sua Subdivisão do Curso de Instrumentação de Ensaio, 
empreende esforços para obtenção da capacidade de simular barramentos segundo os 
padrões da norma MIL-STD 1553. 
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Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo 

 

Subdivisão de Calibração  -  EST-C 
 

 

  

Oferecer suporte para a calibração de 
sensores, instrumentos, equipamentos e parâmetros 
de instrumentação de ensaio em voo, incluindo a 
determinação da incerteza relativa à calibração, com 
a manutenção da confiabilidade metrológica de 
padrões e equipamentos e com o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de novos métodos de calibração. 

 
 
 

-Air Data Test System – ADTS, modelo: 405F.: 
Fabricante: GE-Druck; pressão estática (Ps): 3mbar a 
1355 mbar com resolução de 0,01 mbar; pressão 
diferencial (QC): -1344 mbar a +2500 mbar com 
resolução de 0,01 mbar; pressão dinâmica (Pt) de -3000 mbar a +3500 mbar com 
resolução de 0,01 mbar; altitude: -3000 ft a +105000 ft com resolução de 1 ft; velocidade 
de 20kts a 1000 kts com resolução de 0,1kts. 

- Mesa giratória de 2 eixos (Modelo: 57 CD-B. Fabricante: Contraves): Velocidade 
angular: até 1000º/s, exatidão: 0,1% por volta (360°); Inclinação angular: -180º a +180º, 
exatidão: 6' 

- Padrão de RPM (Modelo: 18534AD. Fabricante: Ideal Aerosmith): Rotação: 50rpm a 
6800rpm, resolução: 1rpm. 

- Multicalibrador (Modelos: TRXII e DPI 880. Fabricante: GE-Druck): Função 
Medição/Geração: mA, mV, Volts, Termopar, RTD, Ohms, Frequência.  

- Barômetro Digital (Modelo: DPI 740. Fabricante: GE-Druck): Faixa: 750mbar a 
1150mbar. Exatidão: 0,03% Fundo de escala. 

- Estação Anemométrica (Fabricante: Campbell): Pressão: 500mbar a 1100mbar, 
exatidão: 0,6mbar; Temperatura: -40°C a +60°C, exatidão: 0,3°C; Umidade: até 100%, 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
 

                                OObbjjeettiivvoo  
 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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exatidão: 3%; Velocidade do vento: até 100m/s, exatidão: 0,3m/s; Direção do vento: 
360°, exatidão: 3°. 

- Multímetro de Bancada (Modelos: 34401A e 34461A. Fabricante: Agilent); 

- Décadas Resistivas (Modelos: 1433-W e 1433-X. Fabricante: General Radio USA): Faixa: 
0,01 a 10K (1433-W); Faixa: 0,1 a 100K (1433-X);  

- Clinômetro Digital (Modelos: PRO 360 e PRO 3600. Fabricante: Mitutoyo): Ângulo: -
90º a +90°, resolução: 0,1º. (0,01º na faixa de 0° a 9,99°. Somente PRO 3600).  

- Gerador de Funções de Ondas Arbitrarias (Modelo: 33220A. Fabricante: Agilent);  

- Balança para Pesagem de Aeronaves (Modelo: CC5000001. Fabricante: General 
Eletrodynamics): Peso: até 50000lb por célula (4x). Resolução: 0,1%.  

- Balança para Pesagem de Aeronaves (Modelo: GEC2D-20000-1. Fabricante: General 
Eletrodynamics): Peso: até 10000lb por célula (4x). Resolução: 0,1%; 

- Equipamentos de Apoio: 

-> Multímetro Portátil Digital (Modelos: DM157 e U1273A. Fabricantes: Tektronix e 
Agilent);  

-> Fonte de Alimentação (Modelo: 6674A. Fabricante: Agilent): Tensão de saída: até 
60V; Corrente de saída: até 35A; Fonte de Alimentação (Modelo: 1305. Fabricante: SME 
Instrumentos); Tensão de saída: ajustável de +/-30V ou 0V a 30V; Corrente de saída: até 
5A;  

-> Termohigrômetro Digital (Modelo: HTR-157. Fabricante: Instrutherm): Umidade: 
10% a 95% U.R. Resolução: 0,1% U.R; Temperatura: -20ºC a +60°C. Resolução: 0,1°C.  

-> Osciloscópio Digital (Modelo: THS720A. Fabricante: Tektronix); Largura de Banda: 
100MHz, com limite de banda de 20MHz selecionável; Taxa de amostragem: 500MS/s, 
capacidade de registro de 2500 pontos; Cursores e 21 medições automáticas 
continuamente atualizadas; Operação simultânea entre o osciloscópio e o multímetro 
no mesmo sinal ou em sinais separados. 
 

 
 

- Efetuar a calibração de sensores, instrumentos, 
equipamentos e parâmetros de instrumentação de 
ensaio em voo, incluindo a determinação da incerteza 
relativa à calibração; 

- Efetuar a calibração de tacômetros e o cálculo das 
respectivas incertezas; e, 

- Efetuar a pesagem de aeronaves. 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo 

 

Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento  -  
EPD 

 

Oferecer suporte 
para projetos de pesquisa e 
desenvolvimento de 
técnicas e meios de ensaios 
em voo e de métodos de 
planejamento e apoio à 
decisão na atividade de 
ensaios em voo inovadores 
e/ou mais eficientes e 
eficazes. 
 

 
 
 

- Cabine de voo reconfigurável para simulação de aeronaves de asas rotativas e fixas 
para defesa aérea e transporte;  

- Sistema de comando de voo ativo com realimentação de força;  

- Sistema visual com 5 (cinco) painéis de LCD de 80”;  

- Sistema de processamento distribuído de alto desempenho para os modelos de 
simulação;  

- Estação do operador;  

- Estação de telemetria remota;  

- Aplicativos de identificação de parâmetros em tempo real e pós voo. 
 
 
 
 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
 

                                OObbjjeettiivvoo  
 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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- Realizar voos em ambiente simulado para a avaliação do risco e preparação das 
equipagens de ensaios em voo para a execução dos voos de ensaio; 

- Simular técnicas de ensaio em voo para a avaliação de qualidades de voo e de 
pilotagem em ambiente simulado por meio do uso de modelos de simulação com 
diversos comportamentos dinâmicos, dentre os quais incluem-se características de voo 
indesejáveis (e.g. Instabilidade látero-direcional); 

- Simular técnica de ensaio em voo para a avaliação de sistemas de comandos de voo e 
controle linear usando uma plataforma básica e diferentes implementações de sistemas 
de controle tipo “fly-by-wire”; 

- Desenvolver novos e/ou mais exatos modelos de simulação de aeronaves (e.g. 
Modelos não lineares e/ou de simulação de aeronaves de asas rotativas com 9 ou 12 
Graus de Liberdade); 

- Identificar, em tempo real, parâmetros de modelos de simulação; 

- Desenvolver sistemas para avaliação em tempo real do grau de risco de um voo 
experimental ou da integridade das informações obtidas pela Instrumentação de 
Ensaios em Voo; 

- Desenvolver e testar novos sistemas de controle para aeronaves; 

- Desenvolver simulador em voo (i.e. Aeronave de estabilidade variável); e 

- Desenvolver novas técnicas de ensaio em voo. 
 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo 

 

Subdivisão de Telemetria  -  EST-T 
 

 

  

Oferecer suporte de telemetria de 
dados para ensaios em voo por meio do 
recebimento, em tempo real, via enlace 
de radio-frequência (RF), dos dados 
correspondentes a parâmetros de 
ensaios, com vistas a aumentar a 
eficiência e elevar o nível de segurança 
de voos de ensaio. 

 
 
 

- Antena fixa de telemetria ViaSat - 
opera nas faixas de frequência: baixa 
banda L (1430-1540MHz), alta banda 
L(1750-1855MHz) e banda S (2200-
2394MHz), com possibilidade de 
upgrade para banda C - com câmera de 
vídeo acoplada e gravador de vídeo 
digital;  

- Antena móvel Vutrack com câmera de 
vídeo - opera nas faixas de frequência: 
baixa banda L (1430-1540MHz), alta banda L(1750-1855MHz) e banda S (2200-
2394MHz);  

- Antena móvel direcional baixa banda L (1430-1540MHz);  

- Antena móvel Omni baixa banda L (1430-1540MHz);  

- Receptor Scientific-Atlanta (analógico) baixa banda L (1430-1540MHz);  

- Receptor Lumistar (digital) - opera nas faixas de frequência: baixa banda L (1430-
1540MHz), alta banda L(1750-1855MHz) e banda S (2200-2394MHz);  

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
 

                                OObbjjeettiivvoo  
 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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- Bit Synchronizer (1Gb Bit Rate);  

- Base de tempo GPS;  

- Simulador de PCM;  

- 3 (três) Estações de Trabalho Linux: Computador Dell Precision T3400, Intel Core 2 
Quad (Q6600), 2.4 GHz, 1066 MHz, 8MB L2 (cache) 2GB;  

- Rede de dados exclusiva;  

- Decomutador de telemetria L3 Communications Telemetry East (PCM) composto por 
1) Módulo Bit Sync – Padrão IRIG; 2) Módulo Decomutador – Padrão IRIG 106, clock 
até 20Mbps; 3) Módulo Processador de código de tempo- Padrão IRIG A, B e C; 4) 
Módulo Processador de dados de telemetria- Padrão IEEE; e 5) Módulo ScramNet – 
memória reflectiva;  

- Rádio VHF aeronáutico 50 w e antena Rohde & Schwarz;  

- Rádio UHF aeronáutico 30 w e antena Rohde & Schwarz;  

- Site Master Anritsu, (módulos mais utilizados: analisador de espectros, Power Meter, 
analisador de cabos e antenas);  

- Gerador de RF;  

- Power Meter USB;  

- Atenuador 30 w 30 dB;  

- Osciloscópio 4 canais 100Mhz;  

- Multímetro digital;  

- Gerador de sinais;  

- Sistema portátil composto por: SAD (sistema de aquisição de dados); Transmissor de 
telemetria banda L; e Antena transmissora de telemetria banda L;  

- ATS 6200 – Sistema para processamento e visualização de dados em Tempo Real – 
listas, strip chart, dials;  

- RTDMS – Real Time Data Monitoring System – Sistema para análise de dados em 
Tempo Real – geração de arquivos .mat;  

- Kworkbench 3.1 – Sistema para configuração de mapas de instrumentação de 
integração com sistema ACRA;  

- IADS - Sistema para visualização e análise de dados em Tempo Real e Pós-Ensaio – 
listas, strip chart, dials;  
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- Controlador de Antena via GPS – Permite que a antena de telemetria seja controlada 
através de informações GPS transmitidas por canal de recepção;  

- Ferramentas disponíveis desenvolvidas em MatLab® para processamento de dados de 
ensaio: 

− Hpass – Cálculo da Altura de Passagem da Aeronave na Pista;  
− R-DAT – Análise de dados de ensaio pós-voo;  e 
− Parafuso – Análise de ensaios de parafuso em tempo real e pós voo. 

 
 
 

- Receber dados de ensaio de aeronaves – sinal PCM – bandas L e S, até 150 milhas, 
track manual e auto-track (ou track via informação GPS), com visualização de 
decolagens e pousos através de câmera de vídeo acoplada à antena de recepção; 

- Realizar decomutação de dados PCM – Padrão IRIG 106; 

- Processar dados de ensaio – parâmetros primários e conversão para unidade de 
engenharia; 

- Visualizar dados de ensaio – listas, strip chart, dials, alarmes; 

- Gravar dados de ensaio – arquivo .mat (formato MatLab®) 

- Processar dados gravados pelo Sistema de Aquisição de Dados em cartão de memória 
– Sistema Acra 

- Simular dados PCM 

- Realizar ensaios de avaliação de 
rádio de comunicação 
aeronáutica 

- Realizar ensaios de 
Compatibilidade e Interferência 
Eletromagnética - EMC e EMI. 
 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo 

 

Seção de Eletrônica Aplicada - EST-IA 
 

Oferecer suporte 
para a montagem, teste, 
operação e manutenção de 
projetos de circuitos 
eletrônicos aplicados à 
instrumentação de ensaio 
em voo, nas plataformas de 
ensaio e laboratórios, com desenvolvimento e avaliação da viabilidade de novos 
métodos de instrumentação por meio de atuação conjunta de técnicos 
instrumentadores, engenheiros de instrumentação e pesquisadores. 

 
 
 

- Sistema de Aquisição de Dados ACRA KAM-500; 

- Software para programação do sistema de aquisição e análise em tempo real;  

- Transmissor Quasonix com faixa de freqüência de 1435,5 MHz a 2394.5 MHz;  

- Sistema de DGPS composto por uma unidade de receptor GPS modelo DL-V3 e uma 
antena de GPS;  

- Sistema de medição de potência irradiada composto por um software de análise de 
dados e um USB Power Sensor;  

- 4 computadores do tipo PC - 3 para serviços administrativos e desenvolvimento de 
circuitos eletrônicos e programação assembly e 1 de uso exclusivo para gravação de 
EEPROM;  

- Software Multisim da NI utilizado para projeto de circuitos eletrônicos;  

- Software Keil utilizado para criação e edição de códigos em linguagem C e Assembly;  

- Software BPM para leitura e gravação de EEPROM;  

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
 

                                OObbjjeettiivvoo  
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- Ferramentas especiais para decapagem, crimpagem e soldagem de fios e cabos de 
instrumentação com estanho e sem estanho;  

- 8 bancadas equipadas com ferramental e estação de soldagem e dessoldagem de 
componentes eletrônicos;  

- Fonte Digital de Alimentação Dupla/Simétrica;  

- Fonte Regulada DC de 30V/10A;  

- 2 osciloscópios (um portátil de 2 canais e um de bancada com 4 canais isolados do 
terra);  

- 5 multímetros digitais (3 portáteis e 1 de bancada);  

- 2 fontes de força ajustáveis;  

- 1 gerador arbitrário de sinais;  

- Suprimento local de componentes eletrônicos comumente utilizados.  
 

 
 

- Instalar, operar, manter e desinstalar projetos de instrumentação nas plataformas de 
ensaio; 

- Desenvolver novos métodos de instrumentação de dados; 

- Executar atividades de instrumentação de dados durante concepção, execução e 
desativação do projeto; 

- Criar e manter circuitos condicionadores de sinal para intrumentação de ensaios em 
voo; 

- Criar software embarcado para controle de circuitos condicionadores de sinal; 

- Manter circuitos criados no laboratório. 
 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo 

 

Seção de Instrumentação de Imagens  -  
EST-II 

 

Oferecer suporte 
para a instalação, 
operação, manutenção, 
pós-processamento e 
desinstalação de projetos 
de instrumentação de 
áudio e vídeo nas 
plataformas de ensaio em 
voo, com desenvolvimento 
e avaliação da viabilidade 
de novos métodos de 
instrumentação de áudio e 
vídeo por meio de atuação conjunta de técnicos instrumentadores, engenheiros de 
instrumentação e pesquisadores. 

 
 
 

- Câmeras de Alta Velocidade MotionBLITZ Cube 7 coloridas, com resolução de 1696 
(H) x 1710 (V) e capacidade de capturar 285.000 quadros por segundo;  

- Software MotionBLITZ Director 2 para operação e aquisição dos vídeos das câmeras 
de alta velocidade;  

- Software Sony Vegas 13 para edição dos vídeos adquiridos nas campanhas de ensaio; 

- Câmeras Sekai modelo RSC com MIL-STD-704, excelentes para tratamento de 
imagens aéreas;  

- Câmeras, gravadores em estado sólido e drives Sekai padrão MIL-STD-461 para a 
aquisição de vídeos nos mais diversos ambientes no qual uma aeronave pode ser 
submetida;  

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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- Câmeras Go Pro Hero 2 com kit completo de acessórios, capacidade de fotografia de 11 
megapixels, gravação em Full HD com 1080p e ângulo de visão de 170° (esta câmera é 
de rápida instalação e ideal para utilização em avaliações operacionais de aeronaves);  

- Notebooks com processadores de quarta geração Core I-7, memória dedicada de 16 gb 
e placa de vídeo de 2gb DDR-5, ideais para suportar os softwares e realizar edição de 
vídeo. 
 

 
 

- Instalar, operar, manter e desinstalar os projetos de instrumentação de áudio e vídeo 
nas plataformas de ensaio; 

- Realizar a calibração de sistemas de aquisição de imagem; 

- Desenvolver novas técnicas de aquisição de imagem embarcada. 
 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo 

 

Subdivisão do Curso de Instrumentação de 
Ensaio  -  EFEV-IE 

 

 

  

Oferecer suporte para a montagem, 
teste, operação e manutenção de projetos 
de circuitos eletrônicos aplicados à 
instrumentação de ensaio em voo, nas 
plataformas de ensaio e laboratórios, com 
vistas à formação de técnicos 
instrumentadores e engenheiros 
instrumentadores. 
 

 
 
 

- Multímetro Digital Portátil FLUKE 175 
TRUE RMS MULTIMETER;  

- Multímetro Digital Portátil FLUKE 115 
TRUE RMS MULTIMETER;  

- Gerador de Funções ICEL MARIAUS GV-10;  

- Osciloscópio Digital TDS 1012; 

- Fontes de Alimentação INSTRUTHERM FA-3050; 

- KIT BIT9; 

- Software NI-MULTSIM Versão 9.0; 

- MATLAB/Simulink Versão 7.8; 

- Estação de Solda Hikari HK-936b. 
 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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- Desenvolver e aperfeiçoar novos sistemas de instrumentação; 

- Simular circuitos eletrônicos no software NI-MULTSIM; 

- Simular e programar microcontroladores de diversas famílias por meio do Simulador 
Keil. 

- Confeccionar circuitos eletrônicos para fins didáticos. 
 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto de Fomento e Coordenação Industrial 

Missão 
“Prestar serviços de Tecnologia Industrial Básica nas áreas de normalização, 

metrologia, certificação, transferência de tecnologia e coordenação industrial, 
a fim de fomentar o complexo científico-tecnológico brasileiro no 

desenvolvimento de soluções no campo do Poder Aeroespacial, contribuindo 
para a garantia do desempenho, da segurança e da disponibilidade de produtos 

e sistemas aeroespaciais de interesse do Comando da Aeronáutica.” 

Visão 
“Ampliar o reconhecimento como autoridade técnica de aeronavegabilidade 
militar brasileira, bem como uma organização de vanguarda e de referência 

internacional para o fomento do complexo científico-tecnológico aeroespacial 
brasileiro.” 

Cooperações realizadas e perspectivas 
Participa do Acordo de Cooperação Técnico-Científica entre o DCTA, ICEA e 

INMETRO, para o intercâmbio de informações técnicas científicas, a capacitação e a 
formação de recursos humanos, por meio da realização de treinamentos, de cursos e de 
conferências para o desenvolvimento conjunto de programas e projetos específicos de 
pesquisa e desenvolvimento no campo da ciência, tecnologia e inovação, avaliação da 
conformidade, acreditação, calibração, ensaios, intercâmbio de equipamentos e outros 
serviços de interesse dos partícipes no campo de suas especialidades. 

Mantém Acordo de Cooperação Técnico-Científica com o Observatório Nacional 
(ON), para o intercâmbio de informações técnicas e científicas, formação de recursos 
humanos e treinamento de pessoal, realização conjunta de programas específicos de apoio 
à pesquisa e desenvolvimento, rastreabilidade remota em tempo e freqüência a 
laboratórios brasileiros detentores de Padrões Atômicos, atividades laboratoriais 
conjuntas. 
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Mantendo conformidade com os padrões normativos relativos às atividades 
específicas desenvolvidas e em geral com os requisitos da norma “ABNT NBR ISO/IEC 
17025: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração”, 
mantém interesse em participar de estudos, projetos e pesquisas nas seguintes áreas: 

− metrologia relacionada à calibração de instrumentos de medição de 
Comprimento e Ângulo. 

− metrologia relacionada à calibração de instrumentos de medição de Tensão, 
Corrente AC/DC, Capacitância Indutância, Pilha Padrão, Resistência e 
Radiofrequência RF. 

− metrologia relacionada à calibração de instrumentos de medição de Pressão. 

− metrologia relacionada à calibração de instrumentos de medição de Massas. 

− metrologia relacionada à calibração de instrumentos de medição Vazão. 

− metrologia relacionada à calibração de instrumentos de medição de 
Temperatura. 

− metrologia relacionada a ensaios de medições Eletromagnéticas. 

− ensaios não destrutivos de raios-X, ultrassom, correntes parasitas, líquidos 
penetrantes e partículas magnéticas. 
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Instituto de Fomento e Coordenação 
Industrial 

 

Laboratório de Metrologia Dimensional  -  
CMA-LP-D 

 

 

 
 

Guardar, conservar e 
utilizar os padrões de 
grandezas dimensionais de 
interesse do Comando da 
Aeronáutica, mantendo-os 
calibrados e rastreados a 
outros padrões de referência, 
nacionais ou internacionais; 
realizar as calibrações 
periódicas dos padrões 
metrológicos dos Laboratórios 
Regionais de Calibração (LRC); manter a confiabilidade metrológica; executar 
programas de treinamento com vistas à qualificação técnica ou aperfeiçoamento do seu 
pessoal, atualizados e adequados ao desenvolvimento de suas atividades; controlar as 
dispersões e/ou incertezas de cada Unidade Padrão de Referência, sob sua 
responsabilidade; apoiar projetos de entidades governamentais e empresas privadas, 
mediante a execução de inspeções dimensionais e calibração de instrumentos de 
medição; apoiar, de acordo com a disponibilidade de pessoal, a execução dos cursos 
internos ou externos relativos à área de Metrologia Dimensional e da Qualidade, a 
realização de auditorias do sistema de gestão da qualidade, bem como, as visitas de 
assistência técnica (VAT) aos demais laboratórios do Sistema de Metrologia 
Aeroespacial. 
 
 
 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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− Apalpador Eletrônico; 

− Bloco Padrão Angular; 

− Blocos Padrão; 

− Comparador de Blocos Padrão; 

− Desempeno de Granito. 

− Escala de Cristal; 

− Máquina de Medição Universal; 

− Máquina de Medição Universal; 

− Medidor de Altura; 

− Mesa Divisora; 

− Nível Eletrônico; 

− Padrão Escalonado para Paquímetro; 

− Padrão Escalonado; 

− Projetor de Perfil; 

− Sistema Laser de Medição; 
 

 
 

− Realizar calibrações de instrumentos de metrologia dimensional, empregando 
os seguintes equipamentos/materiais/técnicas: 

    • Goniômetro - Calibração Angular (Faixa de Medição até 360°; Capacidade de 
Medição 3´ ) 

    • Mesa Divisora - Calibração Angular (Faixa de Medição até 360°; Capacidade de 
Medição 12" ) 

    • Nível de Bolha - Calibração Angular (Faixa de Medição até 0,3 mm/m; Capacidade 
de Medição 0,015 mm/m) 

    • Nível Eletrônico - Calibração Linear (Faixa de Medição até 3 mm/m; Capacidade 
de Medição 2 µm/m ) 

    • Apalpador Eletrônico - Calibração Linear (Faixa de Medição até 1 mm; Capacidade 
de Medição 0,5 µm) 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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    • Calibrador de Relógio Comparador / Apalpador - Calibração Linear (Faixa de 
Medição até 25 mm; Capacidade de Medição 0,5 µm ) 

    • Medidor de Altura - Calibração Linear (Faixa de Medição até 600 mm; 
Capacidade de Medição 0,5 µm) 

    • Micrômetro Externo - Calibração Linear (Faixa de Medição até 100 mm; 
Capacidade de Medição 1 µm) 

    • Micrômetro Interno de 2 pontas - Calibração Linear (Faixa de Medição até 500 
mm; Capacidade de Medição 10 µm) 

    • Paquímetro Calibração Linear (Faixa de Medição até 600 mm; Capacidade de 
Medição 20 µm) 

    • Régua Graduada - Calibração Linear (Faixa de Medição até 1500 mm; Capacidade 
de Medição 5 µm ) 

    • Relógio Apalpador - Calibração Linear (Faixa de Medição até 1 mm Capacidade de 
Medição 2,0 µm / Faixa de Medição até 0,2 mm Capacidade de Medição 1,0 µm) 

    • Relógio Comparador - Calibração Linear (Faixa de Medição até 30 mm; 
Capacidade de Medição 3,0 µm / Faixa de Medição até 1 mm; Capacidade de 
Medição 0,5µm) 

    • Tambor Micrométrico - Calibração Linear (Faixa de Medição até 100 mm; 
Capacidade de Medição 1 µm) 

    • Comparador de Blocos Padrão - Calibração Linear (Faixa de Medição até 100 mm; 
Capacidade de Medição 0,06 µm) 

    • Máquina de Medição Linear - Calibração Linear (Faixa de Medição até 300 mm; 
Capacidade de Medição (0,5 + L/1000) µm, L em mm ) 

    • Projetor de Perfil - Calibração Linear e Angular (Faixa de Medição até 300 mm / 
360°; Capacidade de Medição Linear: 0,002 mm Angular: 2` Ampliação: 0,3 % até 
3 % ) 

    • Arame para Medição de Roscas - Calibração Linear (Faixa de Medição 0,17 mm até 
10 mm; Capacidade de Medição 1,0 µm ) 

    • Bloco Padrão - Calibração Linear (Faixa de Medição 1 mm até 100 mm; 
Capacidade de Medição (0,05 + L/1000) µm ) 

    • Calibrador Anel Liso Cilíndrico - Calibração Linear (Faixa de Medição Diâmetro 3 
mm até 350 mm; Capacidade de Medição (0,6 + L/300) µm ) 

    • Calibrador Tampão Liso Cilíndrico - Calibração Linear (Faixa de Medição 1 mm 
até 100 mm; Capacidade de Medição 1,0 µm ) 

    • Esfera Padrão - Calibração Linear (Faixa de Medição 1 mm até 50 mm; Capacidade 
de Medição 1,0 µm ) 

    • Haste Padrão - Calibração Linear (Faixa de Medição até 600 mm; Capacidade de 
Medição (1 + L/250) µm ) 

    • Padrão Escalonado - Calibração Linear (Faixa de Medição até 670 mm; 
Capacidade de Medição (1,0 + L/300) µm ) 

    • Padrão Escalonado com Tambor Micrométrico - Calibração Linear (Faixa de 
Medição até 600 mm; Capacidade de Medição (1,5 + L/500) µm) 

    • Padrão Escalonado para Micrômetro de Profundidade - Calibração Linear (Faixa 
de Medição até 300 mm; Capacidade de Medição (0,8 + L/300) µm ) 

    • Esquadro - Calibração Angular (Faixa de Medição até 500 mm; Capacidade de 
Medição 4" ) 
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    • Calibrador Tampão Roscado Cilíndrico - Calibração Linear (Faixa de Medição até 
50 mm; Capacidade de Medição 3 µm ) 

    • Desempeno - Calibração Linear (Faixa de Medição 300 mm até 2000 mm; 
Capacidade de Medição 1,5 µm ) 

    • Acessórios para Bloco Padrão - Calibração Linear (Faixa de Medição -; Capacidade 
de Medição 2 µm) 

    • Bloco Paralelo - Calibração Linear (Faixa de Medição até 500 mm; Capacidade de 
Medição 3 µm) 

    • Calibrador de Folgas - Calibração Linear (Faixa de Medição até 5 mm; Capacidade 
de Medição 1 µm) 

    • Calibrador de Raios - Calibração Angular (Faixa de Medição até 150 mm; 
Capacidade de Medição 3 µm) 

    • Cantoneira - Calibração Angular (Faixa de Medição até 300 mm; Capacidade de 
Medição 3 µm) 

    • Clinômetro - Calibração Angular (Faixa de Medição até 360°; Capacidade de 
Medição 1 min) 

    • Régua Padrão de Retilineidade - Calibração Linear (Faixa de Medição até 1.500 
mm; Capacidade de Medição 1 µm) 

    • Calibrador Pente de Rosca - Calibração Linear e Angular (Faixa de Medição -; 
Capacidade de Medição 1 min - 3 µm) 

    • Mesa/Barras de Seno - Calibração Angular (Faixa de Medição até 45°; Capacidade 
de Medição 5") 

    • Máquina de Medir por Coordenadas - Calibração Linear (Faixa de Medição até 
750 mm/eixo; Capacidade de Medição [2,6+L/500] (µm)) 
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Instituto de Fomento e Coordenação 
Industrial 

 

Laboratório de Metrologia Elétrica  -  
CMA-LP-E 

 

 

 
 

Guardar, conservar e 
utilizar os padrões de 
grandezas elétricas de 
interesse do COMAER, 
mantendo-os calibrados e 
rastreados a outros padrões 
de referência, nacionais ou 
internacionais; realizar as 
calibrações periódicas dos 
padrões metrológicos dos 
Laboratórios Regionais de 
Calibração (LRC); manter a confiabilidade metrológica; executar programas de 
treinamento com vistas à qualificação técnica ou aperfeiçoamento do seu pessoal, 
atualizados e adequados ao desenvolvimento de suas atividades; controlar as dispersões 
e/ou incertezas de cada Unidade Padrão de Referência, sob sua responsabilidade; 
apoiar projetos de entidades governamentais e empresas privadas, mediante a execução 
de inspeções e calibração de instrumentos de medição; apoiar, de acordo com a 
disponibilidade de pessoal, a execução dos cursos internos ou externos relativos à área 
de Metrologia Elétrica e da Qualidade, a realização de auditorias do sistema de gestão 
da qualidade, bem como, as visitas de assistência técnica (VAT) aos demais laboratórios 
do Sistema de Metrologia Aeroespacial. 

 
 
 

− Multifunction Calibrators 5720A; 

− Multimeter 8508A / 3458A; 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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− Arbitrary Waveform Generator 33120A/3325A; 

− Generator Signal SME02/SMP03/8663A; 

− Spectrum Analyzer FSEM30; 

− Direct Voltage Standard 732B; 

− Resistance Standards SRL-1/742A-1/742-1k/742- 10k/742A-100kohm. 
 

 
 

− Realizar calibração dos seguintes equipamentos elétricos: 

    • Fonte de Tensão VAC 
Faixa de Medição (2,2 a 22) mV (10 a 1,0 x 106) Hz; Capacidade de 
Medição 0,70% 
Faixa de Medição (2.2 a 220) V (10 a 5,0 x 105) Hz; Capacidade de Medição 
0,50% 
Faixa de Medição 700 V (50 a 1,0 x 105) Hz; Capacidade de Medição 0,07% 

    • Medidor de Tensão VAC 
Faixa de Medição (2,2 a 22) mV (10 a 1,0 x 104) Hz; Capacidade de 
Medição 0,70% 
Faixa de Medição (2.2 a 220) V (10 a 5,0 x 105) Hz; Capacidade de Medição 
0,05% 
Faixa de Medição 700 V (50 a 1,0 x 105) Hz; Capacidade de Medição 0,50% 

    • Fonte de Corrente ADC 
Faixa de Medição (220 a 22,0 x 103) μA ;Capacidade de Medição 50 ppm 
Faixa de Medição 220 mA; Capacidade de Medição 45 ppm 
Faixa de Medição 2.2 A; Capacidade de Medição 100 ppm 
Faixa de Medição 11 A; Capacidade de Medição 400 ppm 

    • Medidor de Corrente ADC 
Faixa de Medição (200 a 2,0 x 104) μA; Capacidade de Medição 12 ppm 
Faixa de Medição 200 mA; Capacidade de Medição 12 ppm 
Faixa de Medição 2 A; Capacidade de Medição 170 ppm 

    • Fonte de Corrente Alternada AAC 
Faixa de Medição (220 a 22,0 x 104) μA (10 a 1,0 x 104)  Hz; Capacidade de 
Medição  1100 ppm 
Faixa de Medição 2.2 A (20 a 1,0 x 104) Hz; Capacidade de Medição 7000 
ppm 
Faixa de Medição 11 A (40 a 1,0 x 103) Hz; Capacidade de Medição 4600 
ppm 
Faixa de Medição 11 A (1 a 5) kHz; Capacidade de Medição 950 ppm 
Faixa de Medição 11 A ; (5 a 10) kHz; Capacidade de Medição 3600 ppm 
Faixa de Medição 200 μA (1 a 3,0 x 104) Hz; Capacidade de Medição 650 
ppm 

    • Medidor de Corrente Alternada AAC 
Faixa de Medição 200 μA (30 a 100) kHz; Capacidade de Medição 0,40% 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Faixa de Medição (2 a 20) mA (1 a 3,0 x 104) Hz; Capacidade de Medição 
650 ppm 
Faixa de Medição (2 a 20) mA (30 a 100) kHz; Capacidade de Medição 
0,40% 
Faixa de Medição 200 mA (1 a 3,0 x 104) kHz; Capacidade de Medição 600 
ppm 

    • Tempo e Frequência (Fonte de Frequência) 
Faixa de Medição 10 MHz e 1 MHz; Capacidade de Medição 10-11 

    • Gerador de Baixa Frequência (Fonte de Frequência) 
Faixa de Medição (10 a 1,0 x 104) mHz; Capacidade de Medição 10-4 
Faixa de Medição (100 a 9,0 x 104) Hz (0,03 a 3.536) Vrms; Capacidade de 
Medição 10-5 
Faixa de Medição (1 a 2,0 x 104) kHz 0,9 dBm; Capacidade de Medição 10-
6 a 10-9 

    • Medidor de Alta frequência (Medidor de Frequência) 
Faixa de Medição (100 a 1 x 104) kHz (13 a 120) dBm; Capacidade de 
Medição 10-9 a 1 dBm 
Faixa de Medição (1 x 102 a 1,0 x 103) MHz (13 a 120) dBm; Capacidade de 
Medição 10-10 a 1,5 dBm 
Faixa de Medição (1 a 26.5) GHz (10 a 120) dBm; Capacidade de Medição 
10-11 a 1 dBm 

    • Gerador de Alta frequência (Fonte de frequência) 
Faixa de Medição (100 a 1,0·104) kHz (13 a 120) dBm; Capacidade de 
Medição 10-9 a 1 dBm 
Faixa de Medição (100 a 1,0·103) MHz (13 a 120) dBm; Capacidade de 
Medição 10-10 a 1,5 dBm 
Faixa de Medição (1 a 26,5) GHz (10 a 120) dBm; Capacidade de Medição 
10-11 a 1 dBm 

    • Analisador de Espectro (Frequência x dBm) 
Faixa de Medição (1 a 26,5 x 103) MHz; Capacidade de Medição 10-11 < 3 
dBm 
Faixa de Medição (10 a 110) dBm; Capacidade de Medição 10-11 < 3 dBm 

    • Potencia /Frequência 
Faixa de Medição (100 a 26,5 x 103) MHz 0 dBm; Capacidade de Medição 
3,00% 

    • Pilha Padrão 
Faixa de Medição 10 volts; Capacidade de Medição 7 ppm 

    • Resistência Padrão 
Faixa de Medição 0,01Ω a 0,1 Ω; Capacidade de Medição (7 a 15) ppm 
Faixa de Medição (1 a 1,0 x 107) Ω; Capacidade de Medição (2 a 6) ppm 

    • Capacitor Padrão 
Faixa de Medição 1 x 10-5 μF a 1 μF / 1 kHz; Capacidade de Medição 0,1 %, 
20 ppm 

    • Indutor Padrão 
Faixa de Medição 100 mH; Capacidade de Medição 0,01% 
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Instituto de Fomento e Coordenação 
Industrial 

 

Laboratório de Metrologia Física Pressão  -  
CMA-LP-F-P 

 

 

Guardar, 
conservar e utilizar os 
padrões de grandezas 
físicas de interesse do 
COMAER, mantendo-
os calibrados 
periodicamente e 
rastreados a outros 
padrões de referência, 
nacionais ou 
internacionais; 
realizar calibrações 
periódicas dos 
padrões metrológicos dos Laboratórios Regionais de Calibração (LRC); manter a 
confiabilidade metrológica; executar programas de treinamento com vistas à 
qualificação técnica ou aperfeiçoamento do seu pessoal, atualizados e adequados ao 
desenvolvimento de suas atividades; controlar as dispersões e/ou incertezas de cada 
Unidade Padrão de Referência, sob sua responsabilidade; apoiar projetos de entidades 
governamentais e empresas privadas, mediante a execução de inspeções e calibração de 
instrumentos de medição; apoiar, de acordo com a disponibilidade de pessoal, a 
execução dos cursos internos ou externos relativos à área de Metrologia Física e da 
Qualidade, a realização de auditorias do sistema de gestão da qualidade, bem como, as 
Visitas de Assistência Técnica (VAT) aos demais laboratórios do Sistema de Metrologia 
Aeroespacial. 
 
 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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 32 

 
 
 

 
 
 

− Balanças de pressão DH 5304 ou DH 5403E 

− Balanças de pressão RUSKA 2465-754 ou RUSKA 2465A-754 

− Balança de pressão Bell & Howell CEC 09384/6-201-0001 

 
 

 
 

− Realizar calibrações empregando os seguintes equipamentos/materiais/técnicas: 

    • Balança de Pressão Hidráulica. Norma utilizada: EURAMET cg-3 Version 1.0 
(03/2011). (Faixa de Medição (0,001 4 a 100) MPa; Capacidade de Medição 80 
ppm) 
    • Balança de Pressão Pneumática. Norma utilizada: EURAMET cg-3 Version 
1.0 (03/2011) (Faixa de Medição (0,2 a 1 000) psi; Capacidade de Medição 11 ppm 
    • Manômetro de Coluna Líquida (Faixa de Medição (0,3 a 300) psi; Capacidade 
de Medição 200 ppm) 
    • Manômetro Analógico ou Digital a óleo. Norma utilizada ABNT 14105-1 
(Faixa de Medição (0,0014 a 100) MPa; Capacidade de Medição 80 ppm) 
    • Manômetro Analógico ou Digital a gás. Norma utilizada ABNT 14105-1 (Faixa 
de Medição (0,2 a 1 000) psi; Capacidade de Medição 11 ppm) 
    • Manômetro Analógico ou Digital de Pressão Absoluta. Norma utilizada 
ABNT 14105-1 (Faixa de Medição (0,2 a 1 000) psi; Capacidade de Medição 11 
ppm) 
    • Vacuômetro Analógico ou Digital (Faixa de Medição (0,0009668387 a 13,75) 
psi; Capacidade de Medição 11 ppm) 
    • Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica (Faixa 
de Medição (0,2 a 1 000) psi; Capacidade de Medição 11 ppm) 
    • Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica (Faixa de 
Medição (0,2 a 1 000) psi; Capacidade de Medição 11 ppm) 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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Instituto de Fomento e Coordenação 
Industrial 

 

Laboratório de Metrologia Física Massa  -  
CMA-LP-F-M 

 

 

 

Guardar, conservar e 
utilizar os padrões de 
grandezas físicas de interesse 
do COMAER, mantendo-os 
calibrados periodicamente e 
rastreados a outros padrões 
de referência, nacionais ou 
internacionais; realizar 
calibrações periódicas dos 
padrões metrológicos dos 
Laboratórios Regionais de Calibração (LRC); manter a confiabilidade metrológica; 
executar programas de treinamento com vistas à qualificação técnica ou 
aperfeiçoamento do seu pessoal, atualizados e adequados ao desenvolvimento de suas 
atividades; controlar as dispersões e/ou incertezas de cada Unidade Padrão de 
Referência, sob sua responsabilidade; apoiar projetos de entidades governamentais e 
empresas privadas, mediante a execução de inspeções e calibração de instrumentos de 
medição; apoiar, de acordo com a disponibilidade de pessoal, a execução dos cursos 
internos ou externos relativos à área de Metrologia Física e da Qualidade, a realização 
de auditorias do sistema de gestão da qualidade, bem como, as Visitas de Assistência 
Técnica (VAT) aos demais laboratórios do Sistema de Metrologia Aeroespacial. 

 
 
 

− Balanças; 
− Pesos; e 
− Padrões. 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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− Realizar calibrações empregando os seguintes equipamentos/materiais/técnicas:  

• Peso-padrão. Normas utilizadas: OIML R 111-1 (Faixa de Medição (0,001 a 20 
000) g) 
    • Balança. Normas utilizadas: Portaria INMETRO 236 (Faixa de Medição (0,001 
a 20 000) g) 
    • Medição de Massa de Peças Diversas (Faixa de Medição (0,064 a 28 000) g; 
Capacidade de Medição 0,032 g) 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto de Fomento e Coordenação 
Industrial 

 

Laboratório de Metrologia Física Vazão  -  
CMA-LP-F-V 

 

 

Guardar, 
conservar e utilizar os 
padrões de grandezas 
físicas de interesse do 
COMAER, mantendo-
os calibrados 
periodicamente e 
rastreados a outros 
padrões de referência, 
nacionais ou 
internacionais; 
realizar calibrações 
periódicas dos padrões metrológicos dos Laboratórios Regionais de Calibração (LRC); 
manter a confiabilidade metrológica; executar programas de treinamento com vistas à 
qualificação técnica ou aperfeiçoamento do seu pessoal, atualizados e adequados ao 
desenvolvimento de suas atividades; controlar as dispersões e/ou incertezas de cada 
Unidade Padrão de Referência, sob sua responsabilidade; apoiar projetos de entidades 
governamentais e empresas privadas, mediante a execução de inspeções e calibração de 
instrumentos de medição; apoiar, de acordo com a disponibilidade de pessoal, a 
execução dos cursos internos ou externos relativos à área de Metrologia Física e da 
Qualidade, a realização de auditorias do sistema de gestão da qualidade, bem como, as 
Visitas de Assistência Técnica (VAT) aos demais laboratórios do Sistema de Metrologia 
Aeroespacial. 
 
 
 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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− Calibrador Líquido Comtrak. 
 

 
 

− Realizar calibrações empregando os seguintes equipamentos/materiais/técnicas:  

 • Medidor de Vazão Volumétrica. Norma utilizada: DOQ-CGCRE-057 (Faixa de 
Medição (0,038 a 75) lpm; Capacidade de Medição 500 ppm)             
• Medidor de Vazão Mássica. Norma utilizada: DOQ-CGCRE-057 (Faixa de 
Medição (0,038 a 75) lpm; Capacidade de Medição 500 ppm)             
• Totalizador de Volume. Norma utilizada: DOQ-CGCRE-057 (Faixa de Medição 
(0,038 a 75) lpm; Capacidade de Medição 500 ppm)             
• Totalizador de Massa. Norma utilizada: DOQ-CGCRE-057 (Faixa de Medição 
(0,038 a 75) lpm; Capacidade de Medição 500 ppm) 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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Instituto de Fomento e Coordenação 
Industrial 

 

Laboratório de Metrologia Física 
Temperatura  -  CMA-LP-F-T 

  

 
Guardar, conservar 

e utilizar os padrões de 
grandezas físicas de 
interesse do COMAER, 
mantendo-os calibrados 
periodicamente e 
rastreados a outros 
padrões de referência, 
nacionais ou 
internacionais; realizar calibrações periódicas dos padrões metrológicos dos 
Laboratórios Regionais de Calibração (LRC); manter a confiabilidade metrológica; 
executar programas de treinamento com vistas à qualificação técnica ou 
aperfeiçoamento do seu pessoal, atualizados e adequados ao desenvolvimento de suas 
atividades; controlar as dispersões e/ou incertezas de cada Unidade Padrão de 
Referência, sob sua responsabilidade; apoiar projetos de entidades governamentais e 
empresas privadas, mediante a execução de inspeções e calibração de instrumentos de 
medição; apoiar, de acordo com a disponibilidade de pessoal, a execução dos cursos 
internos ou externos relativos à área de Metrologia Física e da Qualidade, a realização 
de auditorias do sistema de gestão da qualidade, bem como, as Visitas de Assistência 
Técnica (VAT) aos demais laboratórios do Sistema de Metrologia Aeroespacial. 
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                                OObbjjeettiivvoo  
 



 

 38 

 
 
 

− Forno de profundidade; 

− Termoresistência; 

− Termopar 
 

 
 

− Realizar calibrações empregando os seguintes equipamentos/materiais/técnicas: 

• Termômetro de Resistência. Norma utilizada: ASTM, ITS 90 
(Faixa de Medição (-40° a 1 200) °C; Capacidade de Medição 0,005 °C) 
    • Termômetro de Líquido em Vidro. Norma utilizada: ASTM, ITS 90 
(Faixa de Medição (-40° a 1 200) °C; Capacidade de Medição 0,005 °C) 
    • Termômetro Bimetálico. Norma utilizada: ASTM, ITS 90 
(Faixa de Medição (-40° a 1 200) °C; Capacidade de Medição 0,005 °C) 
    • Termômetro Analógico/Digital com Sensor Termopar. Norma utilizada: 
ASTM, ITS 90 (Faixa de Medição (-40° a 1 200) °C; Capacidade de Medição 0,005 
°C) 
    • Termômetro Analógico/Digital com Outros Sensores. Norma utilizada: 
ASTM, ITS 90 (Faixa de Medição (-40° a 1 200) °C; Capacidade de Medição 0,005 
°C) 
    • Termômetro de Enchimento. Norma utilizada: ASTM, ITS 90 (Faixa de 
Medição (-40° a 1 200) °C; Capacidade de Medição 0,005 °C) 
    • Registrador de Temperatura com Sensor Termopar. Norma utilizada: ASTM , 
ITS 90 (Faixa de Medição (-40° a 1 200) °C; Capacidade de Medição 0,005 °C) 
    • Registrador de Temperatura com Outros Sensores. Norma utilizada: ASTM , 
ITS 90 (Faixa de Medição (-40° a 1 200) °C; Capacidade de Medição 0,005 °C) 
    • Termopar de Metais Nobres. Norma utilizada: ASTM 220 e 230 (Faixa de 
Medição (-40° a 1 200) °C; Capacidade de Medição 0,005 °C) 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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Instituto de Fomento e Coordenação 
Industrial 

 

Laboratório de Medições Eletromagnéticas  
-  CMA-LP-M 

 

 

 

Guardar, conservar e 
utilizar os padrões de 
grandezas eletromagnéticas de 
interesse do COMAER, 
mantendo-os calibrados, 
revisados e rastreados a outros 
padrões de referência, 
nacionais ou internacionais; 
realizar ensaios 
eletromagnéticos de artefatos 
aeroespaciais de tecnologia 
industrial e de defesa; realizar ensaios, em câmaras anecoica e reverberante, de 
caracterização de dispositivos irradiantes, de compatibilidade eletromagnética e de 
caracterização de materiais; manter a confiabilidade metrológica; propor programas de 
treinamento com vistas à qualificação técnica ou aperfeiçoamento do seu pessoal, 
atualizados e adequados ao desenvolvimento de suas atividades; controlar as dispersões 
e/ou incertezas de cada Unidade Padrão de Referência, sob sua responsabilidade; 
apoiar projetos de entidades governamentais e empresas privadas, mediante a execução 
de inspeções, ensaios e calibração de instrumentos de medição; apoiar a execução de 
capacitação e/ou serviços internos ou externos relativos à área de Sistemas 
Eletromagnéticos. 
 
 
 
 
 
 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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− Acoplador direcional; 

− Amplificador Agilent 8449B; 

− Amplificadores; 

− Analisador de Espectro 8349E; 

− Antenas de referência; 

− Atenuador; 

− Calibration fixture; 

− Câmara Anecoica; 

− Câmara Reverberante; 

− Capacitor; 

− Carga coaxial; 

− Fonte de tensão contínua; 

− Gerador Agilent 83630B; 

− Gerador de sinais; 

− Indicador de ângulo North Atlantic 8500; 

− LISNs; 

− Osciloscópio; 

− Probes de injeção de corrente; 

− Receptor de sinais; 

− Resistor ;  

− Sensor de potência; 

− Sensores de campos eletromagnéticos; 

− Sistema automatizado de controle de ensaio; 

− Transformador de acoplamento; 

− Transformador de isolação. 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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− Realizar ensaios e  calibrações empregando os seguintes 
equipamentos/materiais/técnicas:  

    • Caracterização de Antenas de polarização Linear. Normas utilizadas: IEEE 
Std 149-1979 (Revision of IEEE Std 149-1965) Test Procedures for Antennas Fixed 
Radio Systems; ETSI EN 300 833 V1.2.1 (2000-08)Point to Point Antennas 
operating in the frequency band 3 GHz to 60 GHz 
      Faixa de medição: (0,8 a 18) GHz;       
    • Caracterização de Antenas de polarização Circular. Normas utilizadas: IEEE 
Std 149-1979 (Revision of IEEE Std 149-1965) Test Procedures for Antennas Fixed 
Radio Systems 
      Faixa de medição: (0,8 a 18) GHz;       
    • Seção Reta Radar (RCS-Radar Cross Section). Normas utilizadas: Radar Cross 
Section Handbook. Volumes 1 & 2 
      Faixa de medição: (0,8 a 18) GHz;       
    • CE101, conducted emissions, power leads, 30 Hz to 10 kHz. Normas 
utilizadas: MIL-STD-461F 
      Faixa de medição: 30 Hz to 10 kHz.       
    • CS101, conducted susceptibility, power leads, 30 Hz to 150 kHz. Normas 
utilizadas: MIL-STD-461F 
      Faixa de medição: 30 Hz to 150 kHz.       
    • CS106, conducted susceptibility, transients, power leads. Normas utilizadas: 
MIL-STD-461F       
    • CS114, conducted susceptibility, bulk cable injection, 10 kHz to 200 MHz. 
Normas utilizadas: MIL-STD-461F 
      Faixa de medição: 10 kHz to 200 MHz.       
    • CS115, Conducted susceptibility, bulk cable injection, impulse excitation. 
Normas utilizadas: MIL-STD-461F       
    • CS116, conducted susceptibility, damped sinusoidal transients, cables and 
power leads, 10 kHz to 100 MHz. Normas utilizadas: MIL-STD-461F 
      Faixa de medição: 10 kHz to 100 MHz.       
    • RE102, radiated emissions, electric field, 10 kHz to 18 GHz. Normas 
utilizadas: MIL-STD-461 
      Faixa de medição: 10 kHz to 18 GHz.       
    • RS103, radiated susceptibility, electric field, 2 MHz to 40 GHz. Normas 
utilizadas: MIL-STD-461 
      Faixa de medição: 2 MHz to 40 GHz.       
    • Section 20: Radio Frequency Susceptibility (Conducted and Radiated). 
Normas utilizadas: RTCA-DO 160 
      Faixa de medição: 10KHz a 18GHz. 
          • Section 21: Emission of Radio Frequency Energy. Normas utilizadas: 
RTCA/DO-160E/F 
      Faixa de medição: 150KHz a 6GHz       
    • Section 25: Electrostatic Discharge. Normas utilizadas: RTCA/DO-160E/F 
      Faixa de medição: 25KV       

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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    • Calibração de Sensores de Campos Eletromagnéticos  eletromagnéticos. 
Normas utilizadas: IT05-400-2013 - Procedimento de ensaios na câmara 
anecoica; IT05-401-2013 – Procedimento de ensaios de antenas de polarização 
linear e circular; IT05-402-2013 – Procedimento de ensaios de sensores de 
campos eletromagnéticos; IEEE STD 149-1979, IEEE Standard Test Procedures 
for Antennas;ANSI C95.1-1974, Safety Level of Electromagnetic Radiation with 
Respect to Personnel; ANSI C95.3-1973, Techniques and Instrumentation for the 
Measurement of Potentially Hazardous Electromagnetic Radiation at Microwave 
Frequencies 
      Faixa de medição: 30MHz a 18Ghz   200V/m 
       
    • Caracterização de materiais absorvedores e materiais transparentes a 
radiação eletromagnética utilizando técnica em espaço livre. Normas utilizadas: 
IT05-400-2013 -  Procedimento de ensaios na câmara anecoica; IT05-405-2013 – 
Procedimento de ensaio para caracterização eletromagnética de materiais; 
NISTIR 5006 – NIST Measurement Service for Electromagnetic Characterization 
of Materials 
      Faixa de medição: 4 a 6 GHz       
    • Caracterização de materiais absorvedores e materiais transparentes a 
radiação eletromagnética utilizando arco NRL. Normas utilizadas: IT05-400-2013 
-  Procedimento de ensaios na câmara anecoica; IT05-405-2013 – Procedimento 
de ensaio para caracterização eletromagnética de materiais; NISTIR 5006 – NIST 
Measurement Service for Electromagnetic Characterization of Materials 
      Faixa de medição: 1 a 18Ghz       
    • Caracterização de materiais absorvedores e materiais transparentes a 
radiação eletromagnética utilizando técnica de reflexão/absorção. Normas 
utilizadas: IT05-400-2013 -  Procedimento de ensaios na câmara anecoica; IT05-
405-2013 – Procedimento de ensaio para caracterização eletromagnética de 
materiais; NISTIR 5006 – NIST Measurement Service for Electromagnetic 
Characterization of Materials; 
      Faixa de medição: 1 a 18Ghz 
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Instituto de Fomento e Coordenação 
Industrial 

 

Laboratório de Ensaios Não Destrutivos  -  
CSG-SE-E 

 

  

Realizar ensaios não 
destrutivos, desenvolver novos 
procedimentos para a realização 
destes ensaios e, caso solicitado, 
orientar a sua aplicação nas 
organizações internas e 
externas ao Comando da 
Aeronáutica. Oferecer estrutura 
para qualificar e requalificar 
pessoal em ensaios não 
destrutivos. 

 
 
 

− Ensaio por raios-X: Equipamento Marca Seifert, Isovolt-320 kV; 

− Ensaio por raios-X: Equipamento Marca ICM CP200 200 kV; 

− Ensaio por raios-X: Equipamento para radiografia computadorizada (CR) Marca 
Carestream Industrex HPX-1; 

− Ensaio por ultrassom: Equipamento Marca Olympus EPOCH 650; 

− Ensaio por ultrassom:Equipamento Phased Array OmniScan SX; 

− Ensaio por correntes parasitas: Equipamento Marca Olympus -  Nortec 600; 
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− Ensaio por liquido penetrante: Equipamento Estação - Liquido Penetrante 
Fluorescente; 

− Ensaio por partículas magnéticas: Equipamento Marca Imaden, H3/20K, 4.000 
Amperes. 
 

 
 

− Realizar Ensaios não destrutivos, nas seguintes técnicas: 

    • Ensaio por raios-X 
Norma e/ou Procedimento: ASTM E 1742; (Faixa de Medição: até 75,00 mm de 
aço;) 
Norma e/ou Procedimento: ASTM E 1742; (Faixa de Medição: até 50,00 mm de 
aço.) 
    • Ensaio por ultrassom 
Norma e/ou Procedimento: AMS STD 2154 C; (Faixa de Medição: até 3.700 mm 
em aço.) 
Norma e/ou Procedimento: AMS STD 2154 C; (Faixa de Medição: até 3.700 mm 
em aço.) 
    • Ensaio por correntes parasitas 
Norma e/ou Procedimento: MIL HDBK-728/2; (Faixa de Medição: detecção de 
descontinuidades, medição de camadas e condutividade.) 
    • Ensaio por líquidos penetrantes 
Norma e/ou Procedimento: ASTM E 1417; (Faixa de Medição: peças até 1.000 mm 
e/ou até 15 kg por etapa.) 
    • Ensaio por partículas magnéticas 
Norma e/ou Procedimento: ASTM E 1444; (Faixa de Medição: 4.000 Amperes e 
1.500 mm entre contatos.) 
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Centro de Lançamento da Barreira do Inferno 

Missão 
“Executar e prestar apoio às atividades de lançamento e rastreio de engenhos 
aeroespaciais e de coleta e processamento de dados de suas cargas úteis, bem 
como executar os testes, experimentos, pesquisa básica ou aplicada e outras 

atividades de desenvolvimento tecnológico de interesse da Aeronáutica, 
relacionados com a Política da Aeronáutica para Pesquisa e Desenvolvimento e 

com a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. 

Visão 
”Ser uma organização de referência mundial de Ciência, Tecnologia e Inovação 
na execução de lançamento e/ou rastreamento de engenhos aeroespaciais e de 

coleta e processamento de dados de suas cargas úteis.” 

Cooperações realizadas e perspectivas 
Normalmente, atua em regime de cooperação no recebimento de dados de 

telemedidas de veículos lançados a partir do CLA. 

Além disso, até 2023, estará atuando em cooperação com a Agência Espacial 
Européia (ESA) no rastreio de foguetes lançados no Centro Nacional de Estudos Espaciais 
(CNES), bem como também estará cooperando com Operações de Lançamentos de 
Veículos, de empresa de defesa nacional. 
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Centro de Lançamento da 
Barreira do Inferno 

 

Seção de Telemedidas  -  STM 
 

  

 
A STM, tem por finalidade 

realizar a coleta e o tratamento de 
dados provenientes de veículos 
espaciais, atuando 
colaborativamente, no âmbito do 
COMAER, no recebimento de dados 
de Telemedidas de veículos lançados 
a partir do CLA. Atualmente, atua em 
cooperação com a Agência Espacial 
Européia (ESA) no rastreio de 
foguetes lançados no Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES), vigente até 
DEZ/2023. Além disso, no âmbito das cooperações mantidas com a Base Industrial de 
Defesa (BID), encontra-se vigente até NOV 2023, cooperação em Operações de 
Lançamentos de Veículos da AVIBRAS. 

 
 
 

− Antena banda S (2200-2300 MHz); 

− receptores banda S (2200-2300 MHz); 

− gravadores digitais de vídeo e dados 
PCM; 

− decomutadores PCM para tratamento e 
visualização dos dados recebidos 
 

 
 

− Fornecer resultados de dados de telemetria de veículos aeroespaciais em 
desenvolvimento, como armamento aéreo,  aeronaves não tripulados, veículos de 
sondagem ou lançadores de satélites. 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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Centro de Lançamento da 
Barreira do Inferno 

 

Seção de Localização ADOUR  -  SLA 
 

  

 
 

A SLA, tem por 
finalidade realizar os 
rastreios previstos em 
Planos de Operações, tais 
como colaboração no 
recebimento de dados de 
telemedidas de veículos 
lançados a partir do Centro 
de Lançamento de 
Alcântara e no 
acompanhamento de 
aeronaves remotamente 
pilotadas operadas pelo 1º/12º Grupo de Aviação. . Além disso, no âmbito das 
cooperações mantidas com a Base Industrial de Defesa (BID), encontra-se vigente até 
NOV 2023, cooperação em Operações de Lançamentos de Veículos da AVIBRAS. 
 

 
 
 

− Radar de trajetografia Banda 
C. 
 

 
 

− Rastrear foguetes, mísseis e 
aeronaves a grande distância, 
indicando com precisão a localização 
dos mesmos. 
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Centro de Lançamento da 
Barreira do Inferno 

 

Seção de Localização BEARN  -  SLB 
 

  

A SLB, tem por 
finalidade realizar os 
rastreios previstos em Planos 
de Operações, tais como 
colaboração no recebimento 
de dados de telemedidas de 
veículos lançados a partir do 
Centro de Lançamento de Alcântara e no acompanhamento de aeronaves remotamente 
pilotadas operadas pelo 1º/12º Grupo de Aviação. . Além disso, no âmbito das 
cooperações mantidas com a Base Industrial de Defesa (BID), encontra-se vigente até 
NOV 2023, cooperação em Operações de Lançamentos de Veículos da AVIBRAS. 

 
 
 

− Radar de trajetografia Banda C. 
 

 
 

− Rastrear foguetes, mísseis e aeronaves a grande 
distância, indicando com precisão a localização dos 
mesmos. 
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Centro de Lançamento da 
Barreira do Inferno 

 

Subdivisão de Preparação e Lançamento  -  
SDPL 

 

  

 
 

A SDPL é 
responsável por coordenar  
as  atividades  dos  sistemas  
de  preparação  e  de  
lançamento  do CLBI. Ela 
vem atuando em 
colaborações tais como: 
recebimento de dados de 
telemedidas de veículos 
lançados a partir do Centro 
de Lançamento de 
Alcântara; 
acompanhamento de 
aeronaves remotamente 
pilotadas operadas pelo 
1º/12º Grupo de Aviação; e, 
cooperação em Operações 
de Lançamentos de Veículos da AVIBRAS (vigente até NOV 2023). 
 

 
 
 

− Lançador Universal (7 ton); 

− Lançador MRL (5 ton); 

− Casamata; 

− Prédio de Pirotecnia; 
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− Prédio de Preparação de Carga Útil (PPCU); 

− Prédio de Preparação de Propulsores (PPP);  

− Depósito Geral (Cruzadão); 

− Depósito de Propulsores. 
 

 
 

− Preparar e lançar veículos aeroespaciais de pequeno e médio porte. 
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Centro de Lançamento da 
Barreira do Inferno 

 

Seção de Meteorologia  -  SME 
 

 

  

 
A SME é responsável pela coleta de 

dados meteorológicos e divulgações de 
informações meteorológicas, apoiando a 
Seção de Segurança de Voo durante as 
operações de lançamento do CLBI, além 
de armazenar tais dados para fins de 
pesquisas e estudos climatológicos. Além 
disso, colabora com o lançamento de 
aeronaves remotamente pilotadas, operadas pelo 1º/12º Grupo de Aviação; e, coopera 
em Operações de Lançamentos de Veículos da AVIBRAS (vigente até NOV 2023). 

 
 
 

− Digicora III com uso da Radiossonda RS-92; 

− Torre Anemométrica de 73 metros com Anemômetros Young; 

− Detector de Descargas Atmosféricas(Sensores EFM-550 e TSS-928); 

− Estação de superfície SH-14.  
 

 
 

− Coletar e Processar dados de Temperatura, Umidade, 
Pressão, Velocidade e Direção do Vento até uma altura 
média de 24.000m; 

− Monitorar a medição do campo elétrico e detecção 
de eventos de raio em tempo real com vistas à proteção de 
pessoas e materiais durante Operações de Lançamentos. 
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Centro de Lançamento da 
Barreira do Inferno 

 

Laboratório da Seção de Projetos e 
Inovação  -  SPI 

 

 

 
 

O Laboratório da SPI 
funciona como apoio para o 
desenvolvimento de tecnologias 
do interesse do Centro de 
Lançamento da Barreira do 
Inferno (CLBI). 

 
 
 

− Analisador de espectro (9 kHz a 13,6 GHz) ; 

− Carga fantasma (40 W) ; 

− 2 fontes de alimentação de 60 V / 25 A / 1500 W ; 

− Gerador de função (11 MHz) ; 

− Gerador de sinal – 0 a 1 GHz ; 

− Multímetro digital true rms ; 

− Osciloscópios digitais, coloridos, de 4 canais/350 Mhz/4 Gsa/s ; 

− Osciloscópio digital, colorido, de 4 canais – touch screen/15 polegadas/1 GHz/20 
Gsa/s ; 

− Software de simulação de antenas ; 

− computadores com Linux e com Windows para simulações e desenvolvimentos 
com softwares livres e pagos ; 
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− Contador de Frequência AGILENT 53181A 3 ghZ;  

− Multímetro digital de bancada FLUKE 8840A /AF ; e 

− Medidor de potência AGILENT E4418B EPM Series Power Meter.  
 

 
 

- Desenvolver projetos de antenas nas faixas de HF, VHF, UHF e SHF; 

- Desenvolver links de radiofrequência de longo alcance para aeronaves remotamente 
pilotadas (ARP)s; 

- Desenvolver sistemas embarados e de solo para ARPs; 

- Desenvolver software para reconhecimento autônomo de embarcações, para uso em 
ARPs; 

- Desenvolver antenas de alto ganho para comunicação com aeronaves tripuladas; 

- Desenvolver software para uso embarcado e em solo para auxílio à decisão 
operacional da Segurança de Voo; 

- Desenvolver software para ARPs para comunicação em rede; 

- Desenvolver enlace de dados para comunicação solo-ar para ARPs; e, 

- Desenvolver sistemas autônomos para controle de periféricos em ARPs. 
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Instituto de Estudos Avançados 

 
 
Missão 

“Ampliar o conhecimento científico e o domínio de tecnologias estratégicas 
para fortalecer o Poder Aeroespacial Brasileiro.” 

 
 
Visão 

”Ser reconhecido como instituição de excelência e de referência internacional 
em pesquisas de tecnologias avançadas no campo aeroespacial.” 
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Instituto de Estudos Avançados 
 

Laboratório de Dosimetria Aeroespacial  -  
LDA 

 

 

  

Implementar  e  realizar  
ensaios  e medições  de  dose  de  
radiação  ionizante em  aplicações  
e  ambientes  de  interesse  
aeronáutico  ou  espacial  e  ensaios  
de  equipamentos detectores de 
radiação, por meio da utilização de 
técnicas dosimétricas diversas; 
desenvolver métodos de medida e 
realizar análises de amostras 
radioativas para fins de proteção 
radiológica, controle de rejeitos 
radioativos e monitoração ambiental; realizar  cálculos  dosimétricos  e  simulações  
computacionais  dos ambientes de radiação de origem cósmica espacial e aeronáutico; 
prover  apoio,  na  sua  área  de  competência,  para  pesquisa  e desenvolvimento  da  
radioproteção  aeroespacial  desenvolvida  no  âmbito  do  COMAER  e demais  
colaboradores  externos,  bem  como  para  aplicações  operacionais  na  área  de 
radioproteção. 
 

 
 
 

− Detector n/gama de alta energia; 

− Contador proporcional tecido-equivalente (TEPC); 

− Sistema Computacional (Hardware/Software) para Simulação/Cálculo de 
radiação na atmosfera e/ou plumas. 
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− Avaliação e medição de radiação ionizante;  

− Cálculo de blindagens e análise (cálculo ou simulação) do  transporte de 
radiação ionizante em dispositivos e materiais 
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Instituto de Estudos Avançados 
 

Laboratório de Radiação Ionizante  -  LRI 
 

 

  

Realizar ensaios de  irradiação  para  
suporte  de  estudos  e  caracterização  dos  
efeitos  da  radiação  ionizante  em 
materiais  diversos,  componentes  e  
sistemas  eletrônicos;  para  suporte  de  
dosimetria  e blindagem da radiação 
ionizante; e, para suporte de proteção radiológica e defesa radiológica e nuclear. 

 
 
 

− Irradiador AECL modelo ELDORADO 78 n° série T-1337 com fonte radioativa de 
60Co; 

− Irradiador AECL modelo THERATRON 80 n° série T-13-71 com fonte radioativa 
de 60Co;  

− Gerador de Nêutrons (DT - Deutério - Trítio) GRADEL modelo NSD-35-2DT-C-
W, n° série G1433610, Energia 14,1 MeV, produção nêutrons 5x108 n/s  

− Irradiador AECL modelo ELDORADO 78 n° série T-1337 com fonte radioativa de 
60Co; 
 

 
 

− Ensaios de medição de dispositivos, materiais, circuitos eletrônicos e blindagens 
quanto à radiação ionizante GAMA (TID- Total Ionizing Dose); 

− Ensaios de medição de dispositivos, materiais, circuitos eletrônicos e blindagens 
quanto à radiação ionizante – Nêutrons.. 
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Instituto de Estudos Avançados 
 

Laboratório de Radiometria e 
Caracterização de Sensores  -  LaRaC 

 

 Realizar  
estudos  de  
comportamento  
espectral  de  alvos, 
caracterização 
radiométrica, espacial 
e espectral de sensores 
ópticos que operem na 
faixa do visível ao 
infravermelho termal. 

 
 
 
 

− Espectrorradiômetro FieldSpec (com acessórios) 

− Padrões de reflectância  

− Esfera Integradora 

− Corpo Negro de Área extensa; 

− Monocromador (com acessórios) ;  

− Goniômetro; 

− Chopper;   

− Sensor SI440; 

− Sensor SI442; 

− Sensor Judson; 
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− Amplificador LockIn. 

 
 
 

− Caracterização Espectral de Sensores Imageadores Eletro-ópticos; 

− Caracterização Radiométrica de Sensores Imageadores Eletro-ópticos (visível); 

− Caracterização Radiométrica de Sensores Imageadores Eletro-ópticos (termal); 

− Caracterização  Espacial de Sensores Imageadores Eletro-ópticos. 
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Instituto de Estudos Avançados 
 

Laboratório de Sistemas Eletromagnéticos  
-  LSE 

 

 

  

Dar suporte para a 
pesquisa e desenvolvimento nas 
áreas de dosimetria da radiação 
não ionizante e  blindagens  
eletromagnéticas;  de  
caracterização  de materiais,  
sensores  e  transdutores;  e,  de  
compatibilidade e interferência 
eletromagnéticas (EMC/EMI). 
 
 

 
 
 

 

− S Parameter Network Analyzer Agilent 8722ES 50MHz-40 GHz 

− Impedance Analyzer Keysight E4991B 1MHz-3GHz  

− AFM 5420 Agilent; * PNA-L Network Analyzer N5231A 300kHz-13.5 GHz; 

− Thermal Chamber T2RC -75oC to 200 oC, Humity 10-100%;  

− EMC Analyzer E7405A 9kHz to 26.5GHz, Antenas e LISN  

− Espectrômetro Terahertz: 300 GHz – 6THz;  

− Gaussímetro LakeShore; *Solenóide Padrão 2 kGauss;  

− Fontes de Corrente; *Magneto C de 2T;  

− Microscópio Óptico Images A2m AxionCam MRc5 ZEISS  
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− Softwares: XFDTD and XGTD REMCOM Inc. 

 
 
 

− Ensaios de  caracterização eletromagnética de materiais e dispositivos (Faixa de 
medida de 100 HZ a 40 GHz; 300 GHz até 6 THz. Faixa de temperatura: -40oC e 160oC. 
Umidade: 0 – 100%. Análise de impedâncias de componentes na faixa de RF e micro-
ondas; 

− Ensaios de caracterização eletromagnética de materiais em RF, micro-ondas e 
terahertz em função da temperatura, obtendo-se o valor de permissividade e 
permeabilidade complexas e refletância, transmitância. Faixa de medida de 100 HZ a 40 
GHz; 300 GHz até 6 THz. Faixa de temperatura: -40oC e 160oC. Umidade: 0 – 100%. 
Análise de impedâncias de componentes na faixa de RF e micro-ondas.  

− Ensaios de medição de  sensores magnéticos: sensores Hall. Faixa de 0,1 gauss 
até 1 Tesla. 

− Medidas básicas de pré-análise de EMI/EMC em componentes e sistemas: 
emissões conduzidas e irradiadas; 
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Instituto de Estudos Avançados 
 

Laboratório de Caracterização de 
Dispositivos Semicondutores  -  LCDS 

 

  

 
 

Realizar  medidas  de  
propriedades  ópticas  e  
elétricas  de  dispositivos 
semicondutores  para  
avaliação  dos  efeitos  da  
radiação  ionizante  em  
dispositivos  de  uso 
aeroespacial; para  sensores  e  
matrizes  de  sensores  
infravermelho  (FPAs  .  Focal  
Plane Arrays); e, para 
avaliação de dispositivos 
comerciais. 

 
 
 
 

− Analisador de 
dispositivos semicondutores 
Keysight B1500A modular com 
10 slots, sendo 4 deles 
preenchidos com a SMUs 
(B1517A HRSMU de 1 até 100 V, 100 mA de alimentação, 1 fA de resolução de corrente) 
que suporta medições de IV e CV, além de pulsos de alta tensão; 

− Analisador de dispositivos semicondutores Keithley 4200-SCS modular 
totalmente integrado que executa caracterização elétrica de materiais, dispositivos 
semicondutores e processos; *Analisador de Espectro Stanford SR 770 para determinar 
e medir as componentes harmônicas de sinais elétricos. O equipamento é bastante 
utilizado para se determinar o ruído de componentes e circuitos eletrônicos; 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
 

                                OObbjjeettiivvoo  
 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
 



 

 63 

− Analisador Lógico (“logic analyser”) usado para se visualizar no tempo os 
estados lógicos de vários pontos de um circuito eletrônico digital para analise do 
comportamento e da temporização de portas lógicas, contadores, registradores, 
processadores e demais componentes digitais de um circuito e;   

− Estação de microteste criogênica (“probe station”), com controle de temperatura 
das amostras em vácuo até 10 K, com 6 braços de contato elétrico com conexão triaxial, 
e escudo de radiação mantido a uma temperatura próxima a 70 K (Obs.: trata-se de 
equipamento único no país). 
 

 
 

Realizar caracterização eletro-óptica de sensores de infravermelho incluindo 
matrizes de plano focal, FPAs. 
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Instituto de Estudos Avançados 
 

Laboratório de Medição de Superfícies 
Ópticas  -  LMSO 

 

 

  

Prestar apoio 
técnico a projetos e 
atividades; realizar  
serviços  especializados  
de metrologia em  
superfícies ópticas  (em 
termos de rugosidade, 
perfil e planeza), 
calibração de planos e 
de paralelos ópticos; 
manter  a  
rastreabilidade  dos  
padrões  de  referência  
dos  equipamentos 
utilizados  nas  
calibrações  (rugosímetro  e  interferômetro),  bem  como  dos  equipamentos  de 
controle (medidores de temperatura e umidade). 
 

 
 
 

− Rugosímetro Taylor Hobson PGI 1000 
 

 
 

− Medição e avaliação simples dos parâmetros de rugosidade Ra, Rz e Rzmax em 
peças diversas. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 

Missão 
“Ampliar o conhecimento e desenvolver soluções científico-tecnológicas para 

fortalecer o Poder Aeroespacial Brasileiro, por meio da Pesquisa, 
Desenvolvimento, Inovação, Gestão, Operações de Lançamento e Serviços 

Tecnológicos em sistemas e projetos aeronáuticos, de acesso ao espaço e de 
defesa.” 

Visão 
“Ser reconhecido, no Brasil e no exterior, como uma Instituição de excelência 

capaz de transformar Pesquisa e Desenvolvimento em Inovação nas Áreas 
Aeroespacial e de Defesa.” 

 
Cooperações realizadas e perspectivas 

No campo da pesquisa de materiais eletroativos carbono-poliméricos, 
desenvolvendo tecnologias com polímeros condutores e grafeno, vem mantendo 
cooperações com as seguintes instituições: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica; Instituto Federal de Educação em Ciência e 
Tecnologia de São Paulo; University of Calgary (Canadá); Universidade Federal de Alagoas; 
Sorbonne Université Pierre et Marie Curie - CNRS (França); Universidade do Estado de 
Santa Catarina; University Bar-Ilan (Israel). 

No campo da Pesquisa em aerodinâmica experimental em parceria com 
aerodinâmica numérica, possui acordos com ONERA-França e TsAGI-Rússia, sendo 
Membro da Subsonic Aerodynamic Testing Association/SATA. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Análise de Sistemas 
Aeroespaciais  -  LASA 

 

 

  

Executar simulações de 
sistemas aeroespaciais que 
exijam alto desempenho 
computacional, mais 
especificamente em 
aerotermodinâmica, mas com 
potencial para análises termo-
estruturais e de dinâmica de voo. 

 
 
 

- Cluster Beowulf com 7 computadores totalizando 28 núcleos e 52 gigabytes de 
memória RAM. 
 

 
 

- Simulações aerotérmicas; 

- Simulações termo-estruturais; 

- Demais simulações que se beneficiem de processamento paralelo. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Subdivisão de Dinâmica de Voo  -  ACE-V 
 

 

  

Realizar estudos de desempenho, de dinâmica, de estabilidade de voo e de 
trajetória de veículos aeroespaciais em voo atmosférico, orbital e suborbital 

 
 
 

- Ferramenta computacional de simulação de trajetória de veículos lançadores ROSI 
(ROcket SImulation)  

- Ferramenta computacional de simulação e análise de trajetória de veículos lançadores 
RTS (Rocket Trajectory Simulator) 

- Ferramenta computacional de simulação e otimização de trajetória de veículos 
lançadores ASTOS (AeroSpace Trajectory Optimization Software). 
 

 
 

- desenvolver arquiteturas e projetos do sistema de Guiamento, Navegação e Controle 
para Veículos Aéreos não tripulados 

- realizar estudos de dinâmica de voo de veículos aeroespaciais 

- realizar a verificação do atendimento de requisitos de missão de veículos 
aeroespaciais 

- analisar o desempenho de veículos aeroespaciais 

- realizar simulação, otimização e análise de trajetória de veículos aeroespaciais 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Caracterização Físico-
Química  -  LCFQ 

 

 

  

O laboratório de 
caracterização físico-
química (LCFQ) realiza 
ensaios físico-
químicos, nas áreas 
térmica, eletroquímica, 
predominantemente 
voltados à pesquisa 
científica. Sua linha de pesquisa principal é a de materiais eletroativos carbono-
poliméricos, desenvolvendo tecnologias com polímeros condutores e grafeno. 
 
 
 

 
 
 

- Sistema de Reatores Pré-piloto para síntese de polímeros condutores, de 5 e 10 L, com 
refrigeração por banho de recirculação de etilenoglicol de 40 L. 

- Analisador Térmico DSC Perkin Elmer, Pyris I com sistema de resfriamento 
(intracooler) de até – 50 ºC e aquecimento até 600 ºC 

- Analisador Térmico TGA Perkin Elmer, 7 HT com atmosfera de ar sintético e 
nitrogênio e aquecimento até 1000 ºC 

- Analisador Térmico Dinâmico-Mecânico DMTA Marca TA Instruments modelo 2980, 
Faixa de temperatura -100 ºC a 600 ºC, taxa de temperatura máxima 10 ºC/min 
Frequência 0,01 a 200 Hz. 
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- Reômetro Rheometrics, SR5, possibilitando trabalho de 30 a 350°C, frequência 0,00001 
a 500 rad.s-1, tensão cisalhamento 0,320 a 1,6x104 Pa, e taxa aquecimento 1 a 20 
°C/min. 

- Potenciostato Autolab PGSTAT 302 equipado com gaiola de Faraday para proteção de 
interferências eletromagnéticas.  

- Espectrofotômetro UV-Vis Perkin Elmer, Lambda 35, atendendo os comprimentos de 
onda de 200 a 1100 nm. 

- Analisador Térmico DTA-TG, modelo Setsys 1600, da marca SETARAM, com 
atmosfera de ar sintético e argônio e aquecimento até 1570ºC 

- Dilatômetro Netzsch modelo Dil 402 PC, faixa de temperatura ambiente até 1600ºC, 
espessura da amostra até 6mm e comprimento até 25mm, pressão no porta amostra 
25 cN. 

 
 
 

 
 

 

−  Pesquisar materiais compósitos carbono-poliméricos condutores eletroativos 

−  Sintetizar grafeno e polímeros condutores por rotas química, térmica e eletroquímica 
usados em baterias e supercapacitores. 

−  Estudar superfície de crescimento de filmes poliméricos condutores para fins de 
baterias e supercapacitores 

−  Caracterizar polímeros condutores, grafeno e carbono vítreo reticulado para 
operação em armazenadores de energia e sensores eletroquímicos. 

−  Realizar ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica , polarografia, 
técnicas crono e impedância dielétrica (-10 a 10 V; -2 a 2 A; 0,0001 a 1000000 Hz). 

−  Realizar ensaios de análise térmica de polímeros e metais: fusão, cristalização, 
temperatura de transição vítrea, cura, degradação e oxidação indutiva por DSC (-60 a 
500°C; 1 a 100°C/min) e TGA (25 a 1100°C, ambientes inerte ou oxidante, 1 a 
100°C/min), ou simultânea (ambiente a 1600°C em argônio) 

−  Realizar ensaios de análise térmica dinâmico-mecânica (ensaios de flexão) de 
materiais sólidos com variação de temperatura de – 100 ºC a 300 ºC, 0,01 a 200 Hz e 
até 10°C/min. 

−  Análise de propriedades viscoelásticas de materiais fluidos na faixa de temperatura 
de 25 ºC a 350 ºC em atmosfera ambiente ou inerte frequência 0,00001 a 500 rad.s-1, 
tensão cisalhamento 0,320 a 1,6x104 Pa, e taxa aquecimento 1 a 20 °C/min. 
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−  Ensaio de determinação de estruturas sensíveis à absorção molecular nas faixas do 
ultravioleta, visível e infravermelho próximo (280 a 1100 nm), além de sua 
quantificação por curva de calibração. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Fluorêscencia e Difração de 
Raios X  -  LFDR 

 

 

  

Análise de Fases e Elementos 
Químicos em amostras cerâmicas e 
metálicas 
 

 
 
 

 

- Difratômetro de Raios-X da Marca 
Panalytical, com tubo de cobre , com 
varredura em 2 teta de 5° 90°. Com 
acessórios para análise de fases até em 
câmara quente até 1600°C; 

- Equipamento de Fluorescência de raios X coms 
varredura de identificação do Fluor ao Urânio. 
 

 
 

- Análisar fases de formas cristalinas por Difração de 
Raios X ; 

- Realizar análises químicas de constituição 
quantitativa por Fluorescência de Raios X 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório Químico de Caracterização de 
Materiais  -  LQCM 

 

 

  

Análise química via 
úmida e instrumental para a 
caracterização e 
enquadramento de ligas 
ferrosas (aços comum, 
ligado e inoxidável e ferro 
fundido) e não ferrosas 
(ligas de alumínio, cobre, 
latão, bronze e titânio); 
determinação de C, H e N 
por combustão/redução e 
detecção por 
termocondutividade de 
materiais orgânicos 
finamente particulados; e determinação de distribuição de tamanho em suspensões de 
nanopartículas ou partículas submicrométricas (10 nm a 1 mm) e medidas de potencial 
Zeta na faixa de pH de 3 a 11. 

 
 
 

 

- Espectrômetro de Absorção Atômica Varian, modelo Spectra AA 20 Plus 

- Analisador de C e S, marca LECO, modelo CS200 

- Analisador de N e O, marca LECO, modelo TC500 

- Equipamento NanoPlus 3.0 Micromeritics 

- Espectrofotômetro UV/Visível, marca Micronal, modelo 380 

- Eletrolizador, marca Eberbach 
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- Analisador Perkin Elmer 2400 
 

 
 

Realizar ensaio de análise química para o enquadramento de ligas ferrosas e não 
ferrosas; determinar os teores de C, H e N de materiais orgânicos finamente 
particulados; e determinar a distribuição de tamanho em suspensões de nanopartículas 
ou partículas submicrométricas 
 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Materialografia (LMAT)  -  
LMAT 

 

 

  

Desenvolver metodologia de 
preparação de amostras e a caracterização 
microestrutural de materiais. 

 
 
 

-Embutidoras 

-Cortadeira metalográfica de precisão 

-Politrizes 

-Microscópíos opticos com sistema de captura de imagens 

-Microscópio estereoscópico 

-Microdurômetros 

-Cortadeiras metalográficas 
 

 
 

− Realizar exames para 
caracterizar a microestrutura 
de materiais; 

− permitir correlacionar a 
microestrutura dos materiais 
com propriedades mecânicas 
e processos de fabricação; 

− realizar exames em apoio â atividade de análise de falhas 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Microscopia Eletrônica de 
Varredura (LMEV)  -  LMEV 

 

 

  

Executar análises e caracterização microestrutural em materiais e análise 
química qualitativa e quantitativa de elementos químicos em microrregiões de 
materiais. 

 
 
 

- Microscópio eletrônico de varredura com eds com modos de análise por eletrons 
secundários e retroespalhados; 

- metalizadoras; 

 
 
 

- Realizar exames microscopicos com 
aumento até 10000x; 

- Realizar exames em superfícies de 
fratura; 

- Realizar exames para a caracterização 
de materiais pela técnica de elétrons 
retroespalhados que permite identificar 
diferenças de composição quimica em 
materia. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Ensaios Mecânicos  -  
LEME 

 

 

  

Executar ensaios mecânicos 
 
 
 

- Instron 1131 até 2kgf (fibra de 
carbono) 

- Instron 3382 até 10T (depila de 
carga de 5T)  

- Durometro Wilson Rockwell 
em geral  

- Durometro Pantec Rockwell 
em geral  

- Durometro Instron Tukon 
2100B , dureza Vickers até 50kg  

- Moor & Federhaff Ag ensaios 
até 20T 
 

 
 

- Realizar ensaios de tração de 2g até 20 T; 

- Realizar ensaios de flexão até 20T; 

- Realizar ensaios de compressão até 20 T; 

- Realizar ensaios de Dureza Rockwell A,B,C até a K; 

- Realizar ensaios de Dureza superficial HRN E HRT; 
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- Realizar ensaios de Dureza vickers de 500g até 50kg; 

- Realizar ensaio de tração a quente de 300C até 1400C. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Processamento de Materiais 
Termoestruturais  -  LPMT 

 

 

  

Desenvolver métodos de obtenção e 
processamento de materiais  

estruturais para altas temperaturas 
 
 
 

- Reômetro de placas HAAKE RheoWin 

- Reômetro de torque HAAKE Rheomix OS 

- Prensa isostática a quente Quintus QIH-15 

- Misturador 
 

 
 

- Realizar análise reológica de materiais de uso aeroespacial 

- Realizar prensagem isostática a quente como parte do processo de obtenção de 
materiais termoestruturais 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Processamento de Pós  -  
LPPO 

 

 

  

Desenvolver métodos 
de obtenção e processamento 
de pós cerâmicos. 

 
 
 

- Estufa FANEN 515 - Até 350 
°C; 

- Estufa QUIMIS; 

- Prensa uniaxial manual - 12 T; 

- Balança analítica KEHAKA - Até 5 kg; 

- Moinho de Bolas - até 5 L; 

- Agitadores magnéticos com aquecimento; 

- Prensa isostática WEBER - 450 MPa; 

- Forno mufla EDG - Até 1100 °C; 

- Tape Casting RICHARD E. MISTLER TTC-1200 - Até 1 mm; 

- Injetora ARBURG Allrounder 270-S - Até 180 kN; 

- Agitadores mecânicos - Até 5000 RPM; 

- Lavadores ultrassônicos; 

- Prensa hidráulica uniaxial EKA - 30 T; 

- Balança mecânica - Até 10 kg; 
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- Moinho planetário FRITSCH - Até 2 L; 

- Misturador em Y TREU - Até 2 L; 

- Viscosímetro BROOKFIELD LVDV3T; e, 

- Moldes de gesso para colagem de barbotina em formatos diversos. 
 

 
 

− Realizar síntese, processamento e conformação de materiais cerâmicos diversos. 

− Prestar auxílio no processamento e conformação de pós metalicos, poliméricos e 
carbonosos. 

 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Sinterização  -  LSIN 
 

 

  

Oferecer suporte à 
pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico na área de 
caracterização e síntese de 
materiais cerâmicos, vítreos, 
vitorcerâmicos e compósitos. 

 
 
 

 

-  fornos de fusão de vidro temperatura máxima de 1650C; 

-  forno de fusão de vidro temperatura máxima de 1600C; 

-  forno tubular horizontal atmosfera controlada temperatura máxima de 1650C; 

-  fornos de tratamento térmico temperatura máxima de 1200C; 

-  forno de tratamento térmico com atmosfera controlada de 1200C; 

-  forno tipo caixa para sinterização temperatura máxima de 1650C; 

-  forno tipo caixa para sinterização temperatura máxima de 1600C; 

-  estufas de secagem; 

-  equipamento spray dryer; 

-  Prensa para até 15 ton; 

-  misturador de pós para material cerâmico e vítreo; e, 

-  moinho de bolas para material cerâmico e vítreo. 
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Realizar a sinterização e tratamentos térmicos de materiais cerâmicos, vítreos e 
compósitos. Elaborar materiais vítreos,  cerâmicos, vitrocerâmicos e compósitos. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Fusão e Refino  -  LFRE 
 

 

  

Oferecer suporte à pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico no 
desenvolvimento de metais e ligas nas 
áreas de fusão, refino, modificação de 
superfícies e metalurgia do pó. 

 
 
 

 

- fornos de sinterização com atmosfera 
protetora e temperatura máxima de 
1800°C; 

- forno a vácuo (10-5 Torr) com 
elementos resistivo e de proteção 
térmica à base de carbono com 
temperatura máxima de 1800°C; 

- forno a vácuo (10-6 Torr) com 
elementos resistivo e de proteção 
térmica metálica com temperatura 
máxima de 1600°C; 

-  prensa a quente de 20 t com atmosfera protetora e temperatura máxima de 1800°C; 

-  forno por indução a vácuo de 15KW para produção de lingotes de até 1kg; 

-  forno a arco voltaico de 300 A com cadinho de cobre refrigerado; 

-  prensa eletrônica automática de 35t para produção de amostras de 20mm de 
diâmetro; e, 

-  granulômetro a laser para medição de partículas de 0,1 a 1000 mícrons. 
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Sinterização e processamento de materiais metálicos, cerâmicos e carbonosos. 
 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Tratamento Térmico  -  
LTTE 

 

 

  

Executar tratamentos 
térmicos em metais ferrosos 
e não ferrosos 

 
 
 

- Forno fortlab; modelo ml 
1400; ano 2010; tipo mufla; 
temperatura máx. (°c): 1400; 
dimensões (mm): 270x270x270; 

- Forno brasimet; modelo koe 40/25/65; nº 1954; ano 1974; tipo câmara; temperatura 
máx. (°c): 1000; dimensões (mm): 400x250x650 

- Termopar omega digital thermometer; modelo 2165a; tipo k; temperatura máx. (°c): 
1350; 

- Termopar fluke digital thermometer; modelo 2176a; tipo k; temperatura máx. (°c): 
1000; 

- Forno brasimet; modelo koe 40/25/65; nº 1953; ano 1974; tipo câmara; temperatura 
máx. (°c): 1000; dimensões (mm): 400x250x650; 

- Forno brasimet; modelo koe 25/15/40; nº 1887; ano 1974; tipo câmara; temperatura 
máx. (°c): 1000; dimensões (mm): 250x150x400; 

- Forno brasimet; modelo k-400; nº fo-6397; ano 1998; tipo câmara; temperatura máx. 
(°c): 1300; dimensões (mm): 420x400x690; 

- Forno edg; modelo f-1800; ano 2005; tipo mufla; temperatura máx. (°c): 1200; 
dimensões (mm): 100x100x163; 

- Forno fortlab; modelo ft 1700/h; ano 2014; tipo tubular; temperatura máx. (°c): 1500; e, 
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- Forno jung; modelo 0713; nº 6103; ano 2009; tipo mufla; temperatura máx. (°c): 1300; 
dimensões (mm): 150x150x250. 

 
 

 
 

Realizar  tratamentos térmicos  de  materiais  ferrosos e não-ferrosos de 
aplicação aeroespacial. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Materiais Poliméricos  -  
LMPO 

 

 

  

Processar polímeros, 
blendas e compósitos de matriz 
polimérica reforçados com fibras 
longas, fibras curtas e partículas e 
materiais para proteções térmicas 
rígidas, flexíveis, revestimentos e 
adesivos com aplicação 
aeroespacial. 

 
 
 

- Prensa PHD com aquecimento e resfriamento, faixa de 25-350°C; placa de 
400x400mm; 

- Bomba de vácuo CRAGWILL; 

- Máquina de corte automatizada METKON SERVOCUT 301, capacidade 70x200 mm; e, 

- Máquina de corte com mesa deslizante manual. 

 
 

 
 

Processar polímeros, blendas e 
compósitos de matriz polimérica reforçados 
com fibras longas, fibras curtas e partículas e 
materiais para proteções térmicas rígidas, 
flexíveis, revestimentos e adesivos com 
aplicação aeroespacial. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Análise de Falhas  -  AMR-AF 
 

 

  

Análise de Falhas em Materiais, 
Investigação de Acidentes Aeronáuticos 
(Fator Material) 

 
 
 

- Máquina fotográfica Nikon D80; 

- Máquina fotográfica Nikon D5100; 

- Máquina de Corte de Disco Labcut 1010; 

- Máquina de Corte de Serra de Fita FM 500; 

- Máquina de Corte de Disco Cortadora CMR-60; e, 

- Microscópio e Estereoscópio Digital HiroxKH-8700. 

 
 
 

Realizar exames para caracterizar a microestrutura de materiais. Permitir 
correlacionar a microestrutura dos materiais com propriedades mecânicas e processos 
de fabricação. Realizar exames de análise de falhas. Realizar exames de superfícies de 
Fratura. Realizar Fractograficas de materiais. Realizar investigações de acidentes 
aeronáuticos ligadas ao 
fator material. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Ensaio de Motores a Pistão  
-  LEMP 

 

 

  

Realizar ensaios de motores a pistão 
em dinamômetros. 

 
 
 

A infraestrutura do laboratório de ensaio de motores é composta de três salas 
com dinamômetros de diferentes potência e rotação, dois deles com capacidade de 
acionar o motor para realização de ensaios visando o levantamento das curvas 
características do motor a pistão de acordo com o procedimento da norma NBR ISO 
1585. Possui ainda uma série de sistemas de apoio, como o de arrefecimento dos 
dinamômetros, de ventilação das salas de ensaios e de controle. 
 

 
 

Os dinamômetros do LEMP possuem as seguintes capacidades, por faixa de 
potência e rotação: 1- 500 HP, com rotação 1000 / 7000 rpm; 2- 240 HP e capacidade de 
acionamento de 225 HP, com rotação de 2000 / 7000 rpm; e 3- 300 HP a 5000 rpm e 
capacidade de acionamento de 50 HP a 3400 rpm. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Ensaio de Turbinas a Gás  -  
LETG 

 

 

  

Realização de ensaios 
de turbinas a gás do tipo 
turbojato ou turbofan de porte 
pequeno e médio e, também, 
realização de ensaios físico-
químicos de combustíveis e de 
óleos lubrificantes de motores. 

 
 
 

A Infraestrutura para ensaio de turbinas a gás é composta por salas de ensaio e 
de controle e  sistemas de suporte e medição de tração do motor, de fornecimento e 
armazenamento de combustível e lubrificante e de fornecimento de ar comprimido 
para permitir a realização de ensaios de pesquisa e de desenvolvimento de turbinas a 
gás à reação de porte pequeno ou médio , com  sistemas para medição dos principais 
parâmetros de desempenho, tais como tração, consumo de combustível, vazão de ar, 
temperatura e pressão do escoamento em diversas regiões do motor, rotação, etc.;  

A infraestrutura do laboratório para ensaios de combustíveis e de óleos 
lubrificantes é composta por duas salas que acomoda os principais equipamentos: 
densímetro de vidro (norma ASTM D 7148), lâminas de cobre (norma ASTM D 130), 
destilador manual (norma ASTM D 86), aparelho de ponto de fulgor (norma ASTM D 
92), aparelho de ponto de fulgor (norma ASTM D 56), aparelho de ponto de fulgor 
(norma ASTM D 93), Aparelho de viscosidade cinemática (norma ASTM D 445) e uma  
série de itens de apoio à realização das análises, como termômetros. 
 

 
 

- ensaios de turbinas a gás com até 5 kN de empuxo, podendo ser adaptado para 
atender até 15 kN; 
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- realizar análise de combustíveis e lubrificantes  com equipamentos que atendem as 
seguintes faixas: densímetro de vidro (0,800 a 1,000 (g/cm3)  ± 0,001 (g/cm3)), lâminas 
de cobre (0 a 3), destilador manual (20 a 140 (Celsius)  ± 2 (Celsius)), aparelho de ponto 
de fulgor (20 a 300 (Celsius) ± 2 (Celsius)), aparelho de ponto de fulgor (20 a 100 
(Celsius) ± 2 (Celsius)), aparelho de ponto de fulgor (20 a 200 (Celsius) ± 2 (Celsius)), 
Aparelho de viscosidade cinemática (0,5 a 100 centiStokes (Cst)  ± 0,1 (cSt)) 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Ensaios em Propulsão  -  
LEPR 

 

 

  

O LEPR tem por finalidade 
executar ensaios de componentes 
de motores-foguete a propulsão 
líquida, tais como câmaras de 
combustão, injetores, válvulas, 
bombas hidráulicas e turbinas; 
executar montagens de sistemas 
de propulsão sólida como 
tubeiras móveis; executar 
montagens de sistemas de 
propulsão secundários tais como 
sistemas de controle de atitude de 
foguetes; executar ensaios de 
pesquisa em combustão . 

 
 
 

O LEPR é composto pelos seguintes bancos de ensaios, cada um com seu 
sistema dedicado de controle e aquisição de dados: 

- Banco de Ensaios de 20 kN (BE20KN); 

- Banco de Ensaios Hidráulicos (BEH); 

- Banco de Ensaios de 1 kN (BE1KN); 

- Banco de Ensaios de Turbinas e Bombas Hidráulicas (BTBH); e, 

- Banco de Ensaios de Instabilidades de Combustão (BEIC). 
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Realizar ensaios nos seguintes sistemas e materiais: 

• câmaras de combustão de motores-foguete a propelente líquido a etanol e oxigênio 
líquido de até 20kN de empuxo, limitado a 5 kg/s de vazão máxima por propelente; 

• motores-foguete a propelente híbrido de até 1kN de empuxo; 

• bombas hidráulicas com água em rotações de até 33000 rpm e pressão de entrada até 
7 bar; 

• turbinas com nitrogênio gasoso em rotações de até 33000 rpm e pressão de saída de 4 
bar; 

• câmaras modelo para investigação de instabilidade de combustão e interação 
combustão-turbulência com acesso óptico com vazão mássica de ar de até 180 g/s e 
30g/s de propano ou GNV; 

• Componentes hidráulicos gerais de motores-foguete a propelente líquido tais como 
válvulas e cabeçotes de injeção com água em pressões até 30bar e vazões de até 10 kg/s. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Propriedades Mecânicas  -  
LAPM 

 

 

  

Realizar ensaios 
mecânicos de materiais 
elastoméricos, corte e usinagem 
de propelente sólido e 
proteções térmicas a fim de 
controle de qualidade. 

 
 
 

- Durômetros Shore A  digital Instron - capacidade 0-100 ShA; 

- Durômetros Shore A  analógico Zwick - capacidade 0-100 ShA;  

- Durômetro Shore D analógico Zwick - capacidade 0-100 ShD;  

- Máquina Universal de Ensaios Zwick - capacidade 0-500 mm; 0-100 kN;0-500 
mm/min; 

- Máquina Universal de Ensaios Instron - capacidade 0-500 mm; 0-100 kN;0-500 
mm/min; e, 

- Câmara Climática - capacidade  -40 a +120 °C. 
 

 
 

Realizar ensaios mecânicos em 
materiais poliméricos,  metálicos, 
compósitos. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Análises Instrumentais  -  
LAAI 

 

 

  

Caracterização de materiais 
empregados na área aeroespacial por 
espectroscopia no infravermelho, 
análise térmica e granulometria 

 
 
 

 

- Espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR); faixa de 
operação 4000-400 cm-1;  

- Calorímetro  DSC; faixa de operação 30-500ºC;  

- Analisador termogravimétrico, faixa de operação 30-1000ºC;    

- Analisador dinâmico-mecânico, faixa de operação 30-500ºC;  

- Analisador termomecânico, faixa de operação 
30-500ºC;  

- Analisador granulométrico Master size 3000, 
faixa de operação 0,01um-3mm 
 

 
 

Realizar análises de 
caracterização/identificação por espectroscopia 
no infravermelho em matérias-primas e produtos 
acabado empregados na área espacial. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratorio de Síntese  -  LASI 
 

 

  

Realizar   pesquisa, desenvolvimento  e  
síntese  de  compostos  orgânicos  
empregados  em  formulações  em  uso  
em motores-foguete. 

 
 
 

- Banho termostático, com circulação, 
faixa de temperatura de zero a 50°;  

- Bomba de vácuo;  

- Agitador mecânico para até 60 litros;  

- Aparelho evaporador rotativo;  

- Placas de aquecimento, até 250°, com agitação;  

- Balanças analíticas de até 200 g de capacidade;  

- Balanças semi-analíticas de 500 g até 4000 Kg;  

- Estufa a vácuo.      

 
 

 
 

Realizar processos de síntese de 
componentes orgânicos. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratorio de Análises Químicas  -  
LAAQ 

 

 

  

Realizar pesquisa,   
desenvolvimento   e   análises   
químicas   de   propelentes,   
proteções   térmicas, revestimentos 
e/ou seus componentes. 

 
 
 

 

- Aparelho potenciométrico para análises volumétricas;  

- Aparelho potenciométrico para análises de umidade Karl Fischer;  

- Viscosímetro;  

- Mufla com capacidade de aquecimento até 1200°;  

- Balanças analíticas de até 200 g de capacidade. 

 
 

 
 

Realizar análises quantitativas e de propriedades em 
matérias primas utilizadas na fabricação de motores-
foguete. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de  Propelentes  -  LAPR 
 

 

  

Realizar pesquisa e 
desenvolvimento na área de 
propelente sólido compósito 

 
 
 

 

- Agitadores mecânico e magnético; 

- Balanças eletrônicas analíticas e de precisão;  

- Banhos termostáticos;  

- Data-loggers;  

- Durômetro analógico e digital;  

- Estufas a vácuo e com circulação forçada; 

- Medidor de vácuo;  

- Misturadores  horizontais e verticais de diferentes capacidades;  

- Reator;  

- Estufas de cura de propelente;  

- Mesa vibratória;   

-Termohigrômetros;  

- Viscosímetros;  

- Dispositivo Bomba Crawford;  

- Estufa para secagem de corpos-de-prova de propelente;  
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- Sistema de aquisição de dados para ensaio de queima de propelentes. 

 
 
 

Processar propelente sólido em escala piloto (1 até 70 kg), carregar com 
propelente compósito: moldes diversos, envelopes motores, ignitores e motores-teste, 
realizar ensaios balísticos (strand burner) de propelentes compósitos, executar ensaios 
de envelhecimento acelerado de propelente sólido. 
 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Proteções Térmicas  -  
LAPT 

 

 

  

Executar pesquisa e 
desenvolvimento de formulações 
e elastômeros com aplicação em 
proteções  térmicas, juntas 
flexíveis e revestimentos, bem 
como executar pesquisa e 
desenvolvimento e 
monitoramento de compostos ablativos e realizar análises de interfaces de materiais 
diversos com elastômero. 

 
 
 

- Reômetro R100S Monsanto ;  

- RPA (Rubber Process Analyzer) – AlphaTechnologies;  

- Viscosímetro Mooney 2000VS  -  Alpha Technologies;  

-Premier MDR, Alpha Technologies;  

- Goniômetro Ramé-Hartamento, para avaliação de área superifical 

 
 

 
 

Realizar ensaios para 
avaliação reológica de 
elastômeros e realizar ensaios 
goniométricos para avaliação 
da energia de superific. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Materiais Energéticos  -  
LAME 

 

 

  

Executar pesquisa e desenvolvimento de 
componentes para propelentes e a preparação 
de matérias-primas empregadas em formulação 
de propelentes. 

 
 
 

 

- Mini spray-dryer / spray-chilling modelo B-
290 da Buchi cap. 820 NL/h ;  

- Reator encamisado modelo Potassio da Syrris, 
cap. 2 litros;  

- Estereomicroscópio modelo Discovery.V12 da 
Carl Zeiss, res. 150x;  

- Leito fluidizado cônico com spray-Wurst modelo VFC-LAB micro da Freund Vector 
cap. 600 g;  

- Secador de duplo cone de 16 L e 125 L  

 
 

 
 

Realizar pesquisa e desenvolvimento de propelentes, 
oxidantes para propelentes, processos de preparação e  
materiais energéticos. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Pirotecnia  -  LPIR 
 

 

  

Executar análises 
químicas e físicas de 
componentes pirotécnicos e 
apoiar ensaios de 
componentes pirotécnicos. 

 
 
 

 

- Aparelho de sensibilidade 
ao atrito BAM;  

- Martelo de Queda BAM; 

- Unidade de testes de descarga de material energético;  

- Sistema de teste de sensibilidade a descarga eletrostática, unidade de controle de 
teste de 0 a 5kV, capacitores de 0,1 µF a 50 Nf;  

- Calorímetro Isoperibólico para até 12.000 cal; Banho de 
circulação e refrigeração de  25 a 150ºC;  

- Estufa ventilada até 120ºC; desumidificador de ambiente 12L/dia; 
aparelho de ar condicionado 9.000 Btu;  

- Balança semi-analítica até 3.600 g, precisão de 0,01g; 
termohigrômetro 0 - 50ºC, UR < 95%. 
 

 
 

Realizar ensaios de sensibilidade em materiais energéticos 
(explosivos, propelentes e pirotécnicos). 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Seção de Tecnologias Sensíveis  -   
ASD-STS 

 

 

  

Estudar, avaliar, especificar, 
conceber, projetar e prototipar 
sistemas embarcados e 
autodiretores. 

 
 
 

- Bancadas com aterramento para montar componentes eletrônicos;                   

- Osciloscópio, resolução 5 ns; 

- Osciloscópio, resolução 200 ns; 

- Osciloscópio, resolução 40 os; 

- Analisador de Espectro, 9kHz – 30 GHz; 

- Estroboscópio, 150 – 18000 RPM. 
 

 
 

Realizar prototipagem, 
manutenção e testes de sensores, 
componentes eletrônicos e sistemas 
embarcados para fins de pesquisa e 
desenvolvimento. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Seção de Processamento de Explosivos  -  
ASD-XPE 

 

 

  

Dar apoio aos 
processos de síntese, de 
produção piloto, de 
usinagem e de prensagem de 
explosivos, bem como a 
montagem de cargas 
explosivas em armamentos e 
seus sistemas. 

 
 
 

- Sistema de Maceração; 

- Balança semi-analítica 0-16kg, precisão 0,01g; 

- Durômetro, faixa medição até 100 shore, resolução 1 shore; 

- Estufa a vácuo, 0 a 160°C; 

- Estufa elétrica, 38 a 260°C; e, 

- Estufa a vapor, 0 a 100°C. 
 

 
 

Realizar a maceração de 
explosivos plásticos para 
carregamento de cabeças de guerra 
ou para pesquisa com materiais 
energéticos 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Seção de Química de Explosivos  -   
ASD-XQI 

 

 

  

Realizar pesquisa, 
desenvolvimento de metodologias 
de análises, e ensaios de materiais 
explosivos para uso em armamentos 
e seus sistemas. 

 
 
 

- Analisador térmico TGA/DSC, 20 – 1600°C; 

- Aparelho de Estabilidade Química a Vácuo;                

- Balança analítica, precisão de 0,00001g, faixa 30 – 160g; e, 

- Cromatógrafo HPLC. 
 

 
 

Realização de ensaios de estabilidade química a váculo e análises térmicas de 
materiais energéticos – técnicas TGA e DSC. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Túnel de Vento Subsônico nº 2  -  TA-2 
 

 

  

Pesquisa em 
aerodinâmica 
experimental em parceria 
com aerodinâmica 
numérica. Ensaios em 
túnel de vento de regime 
de escoamento subsônico. 
Atividades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico nas áreas afetas às suas competências. Calibração dos 
sensores da balança aerodinâmica em tração e compressão, de acordo com as 
orientações normativas em vigor; Calibração de sensores de pressão diferencial para 
ensaios em túneis de vento, de acordo com as orientações normativas em vigor. 

 
 
 
 

Circuito aerodinâmico fechado com as seguintes características: número de 
Mach até 0,40; seção de ensaios 2,10 m de altura, 3,00 m de largura, 3,20 m de 
comprimento; turbulência abaixo de 0,5%; velocidade máxima sem bloqueio 550 km/h; 
potência do motor 1.600 HP, máxima rotação 400 rpm; e, diâmetro da hélice 8,4 m, 
Peso 2400 kgf.  

 
 
 

Ensaios no regime subsônico de modelos de estruturas submetidas a forças e 
momentos aerodinâmicos: aeronaves civis e militares, dispositivos de defesa, estruturas 
da construção civil, veículos terrestres, etc. Levantamento dos parâmetros do 
escoamento em torno de plataformas de lançamento de veículos espaciais, plataformas 
para pouso de helicópteros em navios e em plataformas de petróleo. Análise de 
distribuição de pressão em torno da superfície do modelo, técnicas de visualização de 
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escoamento (tinta, tufos de lã, tinta sensível à pressão, velocimetria por imagem de 
partículas). Balança externa de 6 componentes. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Túnel de Vento Transônico Piloto  -  TTP 
 

 

  

Pesquisa em aerodinâmica 
experimental, em parceria com 
aerodinâmica numérica. Ensaios em 
túnel de vento de regime de escoamento 
transônico. Estudos de ondas de choque 
e expansão e suas interações. 

 
 
 

 

O TTP possui uma seção de ensaios com 30 cm de largura, 25 cm de altura e 80 
cm de comprimento. Número de Mach até 1,10. A seção de ensaios tem paredes com 
fenda para diminuir a reflexão de choque das paredes. O túnel possui um circuito 
fechado, contínuo e convencional, acionado por um compressor principal de 830 kW 
de potência e com sistema de injeção intermitente, que pode ser utilizado em modo 
combinado, por no mínimo 30 segundos. 

 
 

 
 

Ensaios dos veículos aeroespaciais desenvolvidos pelo Instituto de Aeronáutica e 
Espaço. Estudos de distribuição de pressão na superfície de modelos. Técnica de 
visualização Schlieren e tinta sensível à pressão. Balança interna de 6 componentes. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Subdivisão de Ensaios Estruturais  -  AIE-S 
 

 

  

Realizar Ensaios em Estruturas, 
Sistemas e Subsistemas  Aeroespaciais. 

 
 
 

 

- Atuadores hidráulicos 25, 50, 100 e 
250 KN;  

- sistemas de aquisição de dados de deformação 96 canais, deslocamento e célula de 
carga até 150 canais;  

- sistema de aquisição de dados de emissão acústica até 64 canais;  

- sistema de carregamento hidrostático até 1000 bar;  

- laboratório de simulação de trem de pouso; 

- Canhão de impacto (velocidade de impacto até 500 km/h e massas até 4 Kg). 

 
 

 
 

- Realizar ensaios estruturais 
estáticos, ensaios mecânicos, ensaios 
hidrostáticos e ensaios de 
desenvolvimento e performance de 
trens de pouso, cubos de roda e 
sistemas de freio; 
- Realizar ensaios de impacto em 
estruturas. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Subdivisão de Ensaios Ambientais  -     
AIE-E 

 

 

  

Realizar ensaios e medições de 
sistemas dinâmicos (vibrações. Acústica e 
choques mecânicos), realizar ensaios de 
vibrações e choques mecânicos 
controlados, modelagem acústica e vibro-
acústica de sistemas dinâmicos, realizar 
ensaios climáticos  e ensaios combinados 
de vibrações e choques com temperatura.  
Ensaios de filtros de ar. 

 
 
 
 

 

- Vibradores para a realização de ensaios controlados com capacidades até 300 KN para 
a realização de ensaios de vibrações e choques mecânicos controlados; 

- câmaras climáticas para ensaios de umidades entre 10% a 95% e temperaturas -70ºC a 
180ºC; 

- câmara climática/vibrador para ensaios combinados temperatura/vibrações e choques 
mecânicos; 

- sistemas de aquisição de dados de sinais dinâmicos até 150 canais (vibrações, choques 
mecânicos e acústica); 

- programas para a simulação e predições numéricas de respostas de sistemas 
dinâmicos (acústicos e vibro-acústicos); 

- Centrífuga para a verificação de integridade estrutural de mísseis de capacidades até 
500 Kg e até 100 G; 
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- Estrutura de ensaios de filtros de ar automotivos e sistemas de ar condicionado 
industrial; 

 
 

 
 

 

- Realizar ensaios e medições de sistemas dinâmicos (vibrações, acústica e choques 
mecânicos);  
- realizar ensaios de vibrações e choques mecânicos controlados; realizar ensaios de 
análise modal em estruturas;  
- realizar modelagem acústica e vibro-acústica de sistemas dinâmicos,  
- realizar ensaios climáticos  e ensaios combinados de vibrações e choques com 
temperatura;  
- realizar ensaios de acelerações na centrífuga para a verificação da integridade de 
estrutural de mísseis embarcados;   
- realizar ensaios de filtros de ar automotivos e sistemas de ar condicionado industrial.. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Subdivisão de Operações  -  AIE-O 
 

 

  

Realizar Integrações de 
Sistemas Espaciais durante 
Operações de Ensaios em Solo e 
Lançamentos. Realizar ensaios de 
tiro em bancos de provas 
horizontais de motores foguetes. 
Realizar ensaios de munições em 
túnel balístico. Realizar registros 
técnicos de imagens. 

 
 
 

- Bancos de provas horizontais de 100 KN; 

- Bancos de provas horizontais de 600 e 1000 KN; 

- sistemas de aquisição de dados de temperatura, força e pressão; 

- Túnel balístico de 300 metros para medições de velocidade, cadência de tiro etc; 

- Câmeras fotográficas e de video para registros técnicos de imagens. 
 

 
 

- Realizar Integrações de Sistemas Espaciais 
durante Operações de Ensaios em Solo e 
Lançamentos; 
- Realizar ensaios de tiro em bancos de 
provas horizontais de motores foguetes; 
- Realizar ensaios de munições em túnel 
balístico;  
- Realizar ensaios funcionais de sistemas 
aeronáuticos e espaciais;  
- Realizar registros técnicos de imagens. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Subdivisão de Calibração  -  AIE-C 
 

 

  

Realizar calibrações de 
instrumentos e sensores 

 
 
 

- Calibradores de transdutores de 
pressão e força; 

- Calibradores de acelerômetros de 
vibração e choque mecânico; 

- Calibradores de microfones; 

- Calibradores de torquímetros; 

- Câmaras de calibração de sensores de temperatura; e, 

- Calibradores de instrumentos para medição de grandezas elétricas, tempo, frequência 
e radiofrequência. 
 

 
 

Realizar calibrações de instrumentos e sensores. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Testes de Alta Frequência  -  
LTAF 

 

 

  

O Laboratório de Testes de 
Alta Frequência (LTAF) realiza 
testes funcionais em equipamentos 
de alta frequência, em apoio ao 
desenvolvimento de equipamentos 
eletroeletrônicos embarcados em 
veículos espaciais ou utilizados nos 
meios elétricos de solo. 

 
 
 

- Geradores de Sinais; 

- Medidores de Potência; 

- Osciloscópios Digitais; 

- Receptores; 

- Analisadores de Espectro; 

- Analisadores de Rede; 

- Sistema Portátil de Teste de Respondedor Radar Banda. 
 

 
 

Realizar testes funcionais em equipamentos eletroeletrônicos de alta frequência 
embarcados em veículos aeroespaciais e meios elétricos de solo. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Testes de Baixa Frequência  
-  LTBF 

 

 

  

O Laboratório de Testes de 
Baixa Frequência (LTBF) realiza 
testes funcionais em equipamentos 
de baixa frequência, em apoio ao 
desenvolvimento de equipamentos 
eletroeletrônicos embarcados em 
veículos espaciais ou utilizados nos 
meios elétricos de solo. 

 
 
 

- Sistema de Aquisição de Dados 
(HBM e Keisight); 

- Sistema de Vácuo (10 e-3 mbar / campânula: diâmetro 300 por 300 mm de altura); 

- Fontes de Alimentação DC; 

- Cargas Eletrônicas; 

- Osciloscópios; 

- Multímetros; 

- Miliohmimetros. 
 

 
 

Realizar testes funcionais em equipamentos eletroeletrônicos de baixa 
frequência embarcados em veículos aeroespaciais e meios elétricos de solo. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Testes de Compatibilidade 
Eletromagnética  -  LCEM 

 

 

  

Ao Laboratório de Testes de 
Compatibilidade Eletromagnética 
(LCEM) compete realizar 
atividades para especificação, 
desenvolvimento e ensaios na área 
de Compatibilidade 
Eletromagnética (CEM), medidas 
de permissividade elétrica, 
permeabilidade magnética, 
condutividade elétrica e de refletividade de materiais na faixa de micro-ondas (banda 
X), em apoio ao desenvolvimento de equipamentos eletroeletrônicos embarcados em 
veículos espaciais ou utilizados nos meios de solo. No setor aeronáutico, a realização de 
ensaios de Compatibilidade Eletromagnética em equipamentos 
eletroeletrônicos/sistemas embarcados. 

 
 
 

- Analisador Vetorial (100 MHz a 20 GHz). 

- Preproduction Evaluation System / EMC. 

- Analisadores de Espectro (9 kHz a 40 GHz). 

- Gerador de Varredura (10 MHz a 20 GHz). 

- Gerador de Sinais (250 kHz a 40 GHz). 

- Amplificadores (0,8 GHz a 18 GHz). 

- Antenas piramidais (1,7 GHz a 18,0 GHz). 

- Sala com arco NRL com o piso recoberto com absorvedores piramidais. 
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- Receptor da R&S modelo ESL 
 

 
 

- Testes de Compatibilidade Eletromagnética em sistemas aeroespaciais  embarcados 
(veículos espaciais e aeronaves ).  

- Medidas de permissividade elétrica e permeabilidade magnética de materiais sólidos e 
homogêneos na faixa de frequências de 8,2 GHz a 12,4 GHz. 

- Refletividade de onda eletromagnética (sinal de micro-ondas) em guia de ondas com 
placa metálica, na faixa de frequências de 8,2 GHz a 12,4 GHz. 

- Refletividade de onda eletromagnética (sinal de micro-ondas) realizada por meio da 
metodologia do arco NRL, na faixa de frequências de 8,2 GHz a 12,4 GHz. 

- Refletividade de onda eletromagnética em câmara anecóica na faixa de frequências de 
8,2 GHz a 12,4 GHz de alvos simples e de modelos de alvos complexos metálicos 
revestidos ou não com material que absorve micro-ondas. 
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Instituto de Aeronáutica e Espaço 
 

Laboratório de Montagem de 
Equipamentos Eletroeletrônicos  -  LMEE 

 

 

  

O Laboratório de Montagem de 
Equipamentos Eletroeletrônicos (LMEE) é 
um laboratório de desenvolvimento 
especializado na montagem e inspeção de 
circuitos, dispositivos e equipamentos 
eletroeletrônicos embarcados em veículos 
aeroespaciais e meios de apoio de solo. 

 
 
 

- Estação de solda com temperatura controlada; 

- Estação de solda para retrabalho; 

- Soprador térmico; 

- Desencapador térmico; 

- Exaustor de fumaça; 

- Pote para solda com controle de temperatura (cadinho); 

- Máquina de inspeção de componentes; 

- Forno de refusão; 

- Máquina de montagem manual Pick and Place. 
 

 
 

- Realizar a montagem e inspeção de equipamentos eletroeletrônicos embarcados em 
veículos aeroespaciais. 

- Realizar montagem manual Pick and Place. 
 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
 

                                OObbjjeettiivvoo  
 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

Missão 
“Formar recursos humanos de nível superior e promover o progresso da ciência 
e da tecnologia no campo aeroespacial, especialmente nas áreas de interesse do 

COMAER, por meio da educação, ensino, pesquisa e extensão.” 

Visão 
”Manter nacionalmente e expandir internacionalmente o reconhecimento do 

ITA como referência de excelência no ensino, pesquisa e extensão na área 
científico-tecnológica aeroespacial.” 

Cooperações realizadas e perspectivas 
No campo da Bioengenharia, possui Memorando de Entendimentos com o Hospital  

Albert Einstein, para desenvolvimento conjunto de soluções tecnológicas. Dentre diversas 
parcerias estabelecidas nos âmbitos nacional e internacional, com empresas de grande 
renome, destaca-se sua participação no desenvolvimento de processos avançados de 
fabricação de painéis aeronáuticos via CAF (Creep Age Forming), junto a EMBRAER e aços 
ferramenta para moldes junto a VILLARES METALS (I Premio de Inovação Tecnológica 
2014 da ABM), hoje em produção industrial (transferência de tecnologia). 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Estruturas Aeroespaciais  -  
LAB-ESP 

 

 

  

Desenvolver atividades 
de ensino, pesquisa e 
prestação de serviços, 
empregando, intensivamente, 
métodos de análise 
experimental de modelos 
físicos, protótipos e corpos-
de-prova, além de realizar 
estudos teóricos por meio de 
métodos algébricos e 
numéricos, contribuindo em empreendimentos ligados à indústria mecânica em geral, 
automobilística, de materiais, de energia e outras. 

 
 
 

 

- Máquina de Ensaios tipo universal, BALDWIN, com capacidade de 200 toneladas; 

- Equipamentos para medidas estáticas e dinâmicas de deformação; 

- Equipamentos para medidas fotoelásticas bi- e tri-dimensionais; 

- Sistema em malha fechada para ensaios estáticos e dinâmicos, MTS, com capacidade 
de 100kN; 

- Sistema de medição ótico de deformações em superfícies estruturais por 
topogrametria; 

- Equipamentos para Ensaios Dinâmicos SCADA III, LMS, com 24 canais para 
acelerômetros; 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
 

                                OObbjjeettiivvoo  
 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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- Equipamento portátil para Ensaios Dinâmicos HP com 2 canais para acelerômetros; 

- Sistema de aquisição de dados National Instruments para uso geral Sistemas de 
aquisição de dados HBM, NATIONAL e Vishay multicanais para uso geral; 

- Sistema hidráulico para ensaios de fadiga, com atuadores hidráulicos de 1, 5 e 25 
toneladas; 

- Torre instrumentada para ensaios de impacto em queda livre; 

- Dispositivo para ensaios de impacto em trem de pouso; 

- Câmara de pressurização para ensaios de impacto em painéis curvos; 

- Dispositivos para ensaios de flambagem e pós-flambagem em painéis aeronáuticos 
reforçados sujeitos a cargas de compressão e/ou cisalhamento; 

- Dispositivo CAI para ensaios de compressão após impacto; 

- Câmara CCD digital integrada para monitoramento de propagação de trincas e 
caracterização de efeitos termo-elasticos em laminados compósitos; 

- Dispositivos DCB (Double Cantilever Beam), 4ENF (Four point bend end notched 
flexure); 

- MMB (Mixed-Mode Bending) para caracterização de tenacidade à fratura 
interlaminar em laminados compósitos; 

- Dispositivos para ensaios OCT (Overhead Compact Tension Test) e OCC (Overhead 
Compact Compression Test) para caracterização de tenacidade à fratura intralaminar 
em laminados compósitos; 

- Barra de Hopkinson (SHPB-Split Hopkinson Pressure Bar) para caracterização dos 
efeitos de taxa de deformação no comportamento estrutural de materiais no regime 
dinâmico; 

- Câmara Climática com unidade controladora de temperatura e umidade e dimensões 
internas de 1219 mm x 1219 mm x 1067 mm; 

- Câmara de choque térmico com dimensões internas de 305 mm x 305 mm x 305 mm 
operando na faixa de temperatura de -70 0C à 200 0C; 

- Vibrometros a laser com unidade decodificadora para velocidade e deslocamento; 

- Sala Limpa Classe ISO 10000 para fabricação de compósitos, montagem e integração 
de sistemas aeroespaciais; 

- Estufa a vácuo; 

- Estufas de secagem e esterilização; 

- Ponte rolante suspensa com capacidade de carga de 5 Tons; 
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- Freezers para armazenamento de tecidos pré-impregnados e resina; 

- Serra com disco de diamante para recorte de laminados compósitos; 

- Prensa hidráulica com controle de aquecimento para fabricação de laminados pré-
impregnados, termoplásticos e Fabricados via RTM (Resin Transfer Moulding);    

 - Injetora para fabricação de laminados compósitos via RTM (Resin Transfer 
Moulding); 

- Câmera de alta velocidade visualização de eventos dinâmicos (2 Milhões de quadros 
por segundo); 
 

 
 

 

- Realizar ensaios estáticos e dinâmicos de materiais e estruturas aeroespaciais a níveis 
de coupon, subcomponentes e componentes; 

- Realizar análise experimental de tensões via correlação digital de imagens (DIC); 

- Realizar ensaios convencionais e não-convecionais, aplicados à mecânica da fratura e 
fadiga; 

- Fabricar estruturas de material compósito via técnicas de infusão de resina; 

- Realizar ensaios aeroelásticos em estruturas aeronáuticas; e, 

- Realizar Modelagem computacional de estruturas aeroespaciais via simulação 
numérica por elementos finitos. 
 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Novos Conceitos 
Aeronáuticos  -  LNCA 

 

 

  

Permitir que alunos do ITA 
coloquem em prática os 
conhecimentos adquiridos durante 
os cursos teóricos, aplicando-os em 
tecnologias modernas atualmente 
em uso ou desenvolvimento na 
aviação. 

 
 
 

 

- bomba de vácuo 

- balanças para pesagem de resina/catalizador 

- lixadeira de disco 

- serra de fita 

- esmeril, retificadora reta 

- lixadeira angular 

- Aquecedor 

- furadeira manual 

- furadeira de bancada 

- ferramentas comuns para trabalhos mecânicos e de marcenaria, bancadas, 
equipamentos de proteção individual 
 

 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
 

                                OObbjjeettiivvoo  
 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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- Realizar pesquisa e desenvolvimento de novas soluções nos campos da aerodinâmica, 
estruturas, materiais e processos de fabricação. 

- Pesquisar e desenvolver técnicas de construção e integração de sistemas, 
metodologias de projeto, procedimentos de certificação, técnicas de instrumentação e 
ensaios em vôo. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório Prof. Kwei Lien Feng  -  
FENG 

 

 

  

Disponibilizar instalações experimentais 
das áreas de Aerodinâmica, Propulsão e Sistema 
Aeronáuticos para a realização de atividades de 
ensino e Pesquisa, além de trabalhos de 
desenvolvimento tecnológico associados a 
empresa do setor industrial. 

 
 
 

 

- Túnel de vento de ensino e pesquisa do ITA. Características principais: Seção de teste 
com seção transversal de 1,00 m x 1,28 m, velocidade máxima de 80 m/s ( 280 Km/h 
),número de Mach máximo de 0,23 e potência de 200 hp. 

- Túnel de vento de ensino. Características principais: Seção de teste quadrada, com 
0,46 m, velocidade máxima de 33 m/s ( 120 Km/h ) e potência de 30 hp. 

- Túnel de vento Prof. Jacek. Características principais: Seção de teste retangular 0.30 m 
x 0.25 m, velocidade de 70 m/s ( 252 Km/h ) e potência de 10 hp. 

- Túnel de vento supersônico. Características principais: Seção de teste retangular 0,10 
m x 0,18 m, número de Mach 1,5 a 3,5 e tempo de corrida 40 seg. Reservatório de ar de 
10m3 (10.000 litros de ar ) pressão de 28 Kgf/cm2 ( 400 psi). 

- Compressor Ingersol Rand monocilindro em linha, motor de 150 hp. 

- Túnel de vento supersônico de ensino. Características principais: Seção de teste 
retangular 0,20 m x 0,10 m, número de Mach < 1,0 ( regime subsônico );Mach = 1,4 e 
Mach = 1,8 e tempo de corrida de 10 minutos. Adaptado para a realização de 
visualização de ondas de choque. Utiliza-se as mesmas instalações do túnel 
supersônico acima e funciona com uma pressão de trabalho de 7,0 Kgf/cm2. 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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- Banco de perda de carga. Características principais: Reservatório de 25 litros de água, 
um tubo conectado na parte inferior do reservatório de diâmetro interno de 3,2 mm, 
comprimento de 2,00 m com 20 tomadas de pressão distanciadas de 75 mm. Através de 
uma válvula de controle controla-se a vazão, com isso controla-se o escoamento desde 
laminar a turbulento 

- Banco de ensaio de estudos de bocais. Características principais: As leis que governam 
compressibilidade em bocais podem ser demonstradas de maneira compressível. Fluido 
de trabalho: ar, máxima pressão de trabalho 6,8 Kgf/cm2 ( 100 psi ), bocal convergente 
diâmetro da garganta 4,79 mm, bocal convergente paralelo diâmetro da garganta 4,81 
mm, bocal convergente – divergente diâmetro da garganta 4,86 mm diâmetro de saída 
5,52.  Diâmetro da sonda ( ponta de prova ) que se desloca no interior dos bocais ( em 
estações ) medindo as pressões ao longo do comprimento dos bocais 3,32 mm.  

- Banco de visualização de escoamentos laminar , transição e turbulento. 
Características principais: Tubo em vidro na vertical, diâmetro interno 25 mm, caixa 
d´água de 250 litros, válvula de controle para regular a vazão do fluído ( água ), tinta de 
visualização que é arrastada como um filete no centro do tubo de vidro pelo fluxo de 
água. 

- Banco de ensaio de motor foguete a propelente sólido.Características principais: 
utiliza como combustível propelentes sólidos de base dupla de dimensões, 
comprimento 54,3 mm, diâmetro externo 22,2 mm, diâmetro interno 4,9 mm. Máxima 
pressão de trabalho 90 Kgf/cm2, empuxo 15 Kgf, tempo de queima 0,9 s. Ensaio com 
tubeiras convergentes / divergentes de diâmetros 3,2 mm, 3,5 mm e 3,8 mm.Este banco 
foi projetado e construído no laboratório. 

- Banco de ensaio de motor foguete a propelente híbrido. Características 
principais:utiliza como combustível propelente sólido parafina sólida com 6% de negro 
de fumo de dimensões diâmetro 65 mm x 132 mm de comprimento com um furo 
central de diâmetro 30 mm. Como propelente utiliza-se também oxigênio gasoso a uma 
pressão de 45 Bar, vazão mássica até 75 g / s, introduzido através de um orifício 
entupido. O corpo do motor é modular em aço inox, com placa de injeção, pré câmara, 
câmara, pós-câmara e tubeira. 

Tempo de queima é da ordem de 15 segundos,empuxo 150 N, pressão na câmara 15 Bar, 
o bocal ( tubeira 0 é convergente divergente de grafite, com garganta de diâmetro 10,5 
mm e diâmetro de saída de 15 mm. 

- Banco de ensaio de motores a pistão. Características principais: No laboratório há dois 
bancos de ensaios, um com um motor Vectra 2.0 a gasolina, acoplado a este um 
dinamômetro hidráulico Froude de potência 150 hp. A operacionalidade deste banco é 
de forma manual no painel de controle e a leitura dos dados através de instrumentos 
dedicados. O outro banco encontra-=se instalado um motor Fire 1.0 Flex, acoplado a 
este um dinamômetro por corrente de Foucault, tipo W 130 da Horiba. Potência 
máxima 130 Kw, torque nominal 400 N.m. Neste banco encontra-se instalado a central 
Motec que permite a configuração dos parâmetros de injeção de combustível e de 
ignição do motor. 
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Todo o controle e a aquisição dos dados utilizam-se micro computadores, placas 
de aquisição e software em ambiente Lab View. 

- Banco de ensaio de motores a pistão dois tempos para aplicação em VANT ( Veículo 
Aéreo não Tripulado ). Características principais: A tração e o torque são medidos 
através de célula de carga, a rotação por sensor óptico. O motor escolhido para este 
banco é o Zenoah G800BPU, dois cilindros,RPM 1.800 a 10.000, utiliza como 
combustível gasolina de aviação de 120 octanas misturada com óleo, tipo de carburador 
Walbro WJ-64, faixa das hélices utilizadas 22”x 12” a 24”x 10”. O banco de ensaio foi 
projetado e construido no laboratório. 

- Bancadas de parâmetros geométricos das hélices. Características principais: Com esta 
bancada, tem-se a possibilidade de se caracterizar a geometria de diferentes hélices. É 
possível obter o passo, a corda , ângulo de pá de hélices com diâmetros até 28 
polegadas de comprimento. Esta bancada foi projetada e construída no laboratório.  

- Banco de ensaio para motores elétricos utilizados em aeromodelos. Características 
principais: Este banco de ensaio utiliza o motor GT2826-05 e uma célula de carga de 10 
Kgf. Neste banco de ensaio utiliza-se hélices de diâmetros menores. Para seu 
funcionamento ele é fixado na saída do túnel de vento de ensino cuja seção é quadrada 
de 0,46m e velocidade de escoamento máxima de 33 m/s ( 120 Km / h ). 

- Banco de ensaio de Turbina a Gás ( turbo jato ). Características principais: motor 
SR30, RPM máximo 77.000, temperatura máxima de entrada de turbina 870 graus 
Celsius, máxima temperatura dos gases de exaustão 720 graus Celsius, pressão mínima 
de combustível 150 psi,pressão máxima de óleo 30 psi, mínima 10 psi, pressão máxima 
de ar 160 psi, mínima 100 psi. A partida é dada por ar comprimido, até que se atinja a 
rotação de marcha lenta em torno de 32.000 rpm. A tração é medida por célula de 
carga, as temperaturas por termopares tipo K ( cromel-alumel ), a RPM é medido por 
sensor óptico, as pressões por tomadas de pressão com sensores de pressão. A coleta 
dos dados através do software Lab View através da placa de aquisição NI DAQ 6218. A 
saída dos dados para o micro computador é feita através de uma porta USB. 

- Banco de Ensaio de Estato Reator ( Ram – Jet ). Características principais: O motor 
tipo 5/300, de diâmetro 127 mm, comprimento 390 mm, fornece um empuxo de 17,8 N a 
91 m/s. A fonte de ar, um ventilador centrífugo com um motor de 7,5hp, que 
proporciona uma vazão de 1350 m3/h a 670 mm de coluna d´água de pressão. O 
combustível utilizado é o GLP ( gás liquefeito de petróleo ), a faixa de vazão para a 
operação do motor vai de 33 a 55 Kg/h. A tração é medida através de célula de carga 
tipo flexão, as temperaturas por termopares tipo K ( cromel alumel ) e as tomadas de 
pressão são medidas por manômetros de coluna d´água. 

- Simulador de Vôo. Características principais: O simulador é o protótipo dos 
simuladores de voo do T-27 ( Tucano ). É capaz de simular todas as fases de voo em 
todos os seus regimes de utilização, em situações normais e de emergência. A cabine de 
pilotagem dispõe de um sistema de movimentação que produz sensação de voo, 
associados as manobras da aeronave simulada em torno dos eixos de arfagem e 
rolagem.Um sistema de alta pressão que utiliza óleo como fluído é o responsável pelo 
acionamento dos atuadores que proporcionam a arfagem e a rolagem.O reservatório 
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tem capacidade de 200 litros, a moto bomba de 10 Kva, pressuriza o sistema com uma 
pressão de 200 bar ( 3000 psi ). 

- Painel do trem de pouso do avião Bandeirante.Características principais: Compõem-
se de peças existentes na aeronave e tem por fina\lidade entender e estudar os diversos 
circuitos hidráulicos que comondam os trens de pouso.É acionado por um motor 
elétrico trifásico de indução de 3,0 CV /220 V . A pressão de trabalho do sistema é da 
ordem de 200 Bar ( 3000 psi ). Fluido de operação, óleo mineral Aeroshell Fluid 41. 
Painel projetado e construído no laboratório. 

- Componentes Hidráulicos, elétricos e mecânicos. Características principais: Painel 
desenvolvido como mostruário no qual encontram-se fixados dispositivos hidráulicos 
cortados tais como: filtros, bombas de combustíveis de plheta, de engrenagem, de 
pistão, diversos tipos de conexões hidráulicas, velas de ignição, etc utilizadas em 
aeronaves. 

- Componentes estruturais. Os componentes estruturais expostos tem por finalidade 
orientar a forma e o processo construtivos das peças, de como são feitos reforçadores, a 
forma de rebitagem, o tipo de rebite empregado. Nesta exposição há “ cavernas “ asa do 
avião Regente em corte para se verificar o aspecto construtivo, as longarinas,os reforços 
rebitados. Há também o trem de pouso da aeronave T-27, rotor do helicópetro Alouette 
em corte, em corte o motor radial da aeronave Fortaleza Voadora, B-17 o motor Wright 
Cyclone 9R-1820. Outras peças encontram-se expostas como estrutura dos freios, cubo 
de hélice onde se pode variar o passo de teste com seção transversal de 1,00 m x 1,28 m, 
velocidade máxima de 80 m/s ( 280 Km/h ),número de Mach máximo de 0,23 e 
potência de 200 hp. 
 

 
 

 

- Realizar os ensaios nos bancos de ensaios ( aulas de laboratório e trabalhos de 
pesquisa) dos seguintes tipos: 

a) Medidas de pressão com transdutores de pressão podendo ser do tipo strain gauge, 
piezoelétricos ou piezo resistivos e bancos de transdutores de pressão com 32 canais já 
amplificados. Utiliza-se também transmissores de pressão estes também com saídas 
amplificadas na faixa de 0 ( zero ) a 10 ( dez ) Volts.Para a calibração destes sensores, 
utiliza-se 2 ( dois ) manômetros de Betz, cuja faixa de medição de 0 ( zero ) a 400 mm 
H2O e menor divisão de 0,1 mm de água. Estes manômetros são utilizados durante os 
ensaios ( por exemplo, a medida de pressão dinâmica do túnel de vento). 

b) Medidas de temperaturas com  termopares sejam eles do tipo J (ferro-constantan ) 
ou K ( cromel-alumel ), porém em algumas aplicações estão sendo usados termômetros 
de resistência do tipo pT-100, pirômetro óptico, termômetros de bulbo de mercúrio. A 
calibração para os sensores para baixa temperatura é feita com base em termômetros 
de bulbo padrão, e os de mais alta temperatura são rastreados com sensores calibrados. 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
 



 

 129 

c) Medida de velocidade do escoamento em túneis de vento a velocidade do 
escoamento onde a velocidade pode ser medida através de tubo de Pitot ou através de 
anemômetro de fio quente onde se dispõe de 3 canais de anemometria com 
temperatura constante e vários tipos de sondas. 

Esta técnica no presente momento podemos considerá-la dominada, inclusive a técnica 
de soldagem das pontas de prova, a qual requer um microscópio para o correto 
posicionamento do fio de 5 microns metro de diâmetro. 

d) Medida de vazão com tubo de Venturi para várias faixas de vazão, placas de orifício 
também para diversas faixas de vazão, anemômetro de palheta, rotâmetros,medidor 
mássico Coriolis. 

e) Medida de Fôrça , Empuxo e Momento em uma série de bancos de ensaio do 
laboratório Prof. Feng. No túnel de vento existe uma balança de 3 componentes cujo 
sensores são strain gauge, que fornece as fôrças de sustentação, arrasto e momentos de 
arfagem de modelos. Nos bancos de ensaios de motores a pistão, bancos de turbinas 
utilizam-se células de cargas para a medida do torque. Nos bancos de motores foguetes 
sejam eles de propelentes de base dupla ou híbrido utilizam-se células de cargas para a 
medida do empuxo. 

f) Sistemas de posicionamento com a realização de mapeamento de alguma grandeza. 
Existem no laboratório um posicionador de 3 eixos, marca DANTEC, um posicionador 
de 2 eixos projetado e construído no laboratório e um posicionador de 3 eixos de 
dimensões 2,20m x 1,30m x 1,00m instalado no teto da sala de ensaios,dedicado ao túnel 
de vento de ensino e pesquisa. Estes equipamentos podem ser operados manualmente 
ou por meio de computador, de maneira a realizar procedimentos de mapeamento 
automático. 

g) Sistemas de aquisição de dados com a aquisição automática de dados e o controle de 
parte dos ensaios garantem maior confiabilidade dos resultados experimentais, 
facilitam os ensaios e a redução dos dados. Para tanto utiliza-se condicionadores de 
sinais para amplificação dos sinais dos sensores, micro computadores com placas de 
aquisição de dados de 32 canais completam a parte de hardware do sistema.Para leitura 
e gravação dos sinais são feitos softwares em ambiente Lab.VIEW para apresentação 
dos resultados. Esta linguagem de programação é chamada de linguagem G. 

- Realizar atividades de ensino de graduação nos túneis de vento, por meio de: 

•  Ensaio de Aerofólios 

•  Estudos do alongamento e enflechamento de asas 

•  Estudos do afilamento e asas com baixo alongamento 

•  Estudo de fuselagem e interferência asa – Empenagem horizontal 

•  Estudos de Medida do arrasto de diferentes modelos através da metodologia da 
variação da quantidade de movimento. Medidas com um “ rake” de tubos de Pitot, 
conectado a um multi-manômetro. Um transdutor de pressção é usado para a medida 
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da pressão dinâmica do túnel de vento. Com base na redução da quantidade de 
movimento do escoamento que passa pelo modelo é possível calcular a força de arrasto 
de obstáculos, como um aerofólio. 

•  Medida da distribuição de pressão na superfície de cilindros com diâmetros 
diferentes.  

•  Medidas da distribuição de pressão ao longo da seção transversal central de três 
modelos com diâmetros diferentes. Também são registradas as pressões total e estática 
do escoamento na seção de testes do túnel de vento. A comparação dos resultados 
obtidos com cada um dos modelos mostra a questão da interferência causada pelas 
superfícies da seção de teste e fornece subsídios para se desenvolver uma metodologia 
para correção dos resultados experimentais. 

• Estudos da camada limite laminar e turbulenta na superfície de uma placa plana. Este 
estudo é feito com auxílio de um anemômetro de fio quente, que fornece medidas do 
perfil de velocidade média e da velocidade flutuante. Observar o efeito da colocação de 
rugosidade na região do bordo de ataque da placa. Através de medida de pressão total 
ao longo da placa, observa-se o fenômeno da transição laminar – turbulenta. 

• Medição do escoamento na esteira de um corpo rombudo. Neste experimento utiliza-
se um anemômetro de fio quente instalado em um sistema de posicionamento de três 
eixos. Com auxílio do sistema de aquisição de dados são realizadas medidas da 
frequência de liberação de vórtices e determina-se o número de Strouhal. 

- Realizar atividades de ensino de graduação no banco de estudos de bocais. 

- Realizar  Ensaios em túnel de vento aerodinâmicos de configurações não 
convencionais de aeronaves. 

- Realizar ensaio em Esa Banco de ensaio de propelente híbrido: Através dos dados 
levantados do ensaio, curva (dados ) da tração x tempo, da curva ( dados ) pressão x 
tempo, curva da pressão ( dados ) pós câmara x tempo, vazão mássico de 
oxigênio,temperatura do corpo do motor, os seguintes parâmetros são analisados após 
o ensaio: pressão média de injeção,vazão teórica de oxigênio pela pressão de 
injeção,massa total de oxigênio, massa total da parafina queimada( é pesada antes e 
depois todo o motor ), empuxo média,Impulso total e específico, análise experimental 
da pressão na câmara de combustão, taxa de regressão média do combustível, razão de 
combustível / oxidante,velocidade característica, eficiência, coeficiente do empuxo e 
eficiência do empuxo. 

• Realizar analise no  Banco de motores a pistão para  determinar as curvas de 
desempenho do motor, curva de potência, curva de torque, curva do consumo de 
combustível e a curva do consumo de ar para diferentes situações ensaio, - rotação 
constante onde o motor trabalha desde a plena carga, borboleta aceleradora toda 
aberta até a abertura da borboleta que mantenha a rotação constante que se definiu, 
variando a carga no dinamômetro, - ensaio de rotação variável onde se ajusta uma 
posição de carga com a borboleta toda aberta ( plena carga ) para uma dada rotação e a 
partir desta vai-se fechando a borboleta mantendo a carga do dinamômetro constante. 
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Nestas duas situações de ensaios é que se levanta as curvas de desempenho e se analisa 
os dados. 

• Realizar ensaios no banco de ensaio de motores a pistão dois tempos até 25 hp para 
aplicação em VANT. Através desse banco é possível obter curvas de desempenho, 
empuxo e torque em condições estáticas e dinâmicas ( ensaio realizado no túnel de 
vento ). 

• Obter a caracterização de hélices de diferentes diâmetros e passo em ensaios 
dinâmicos, simulando condições de voo. Com isso é possível obter melhor combinação 
motor – hélice, ou seja, obter a otimização do sistema propulsivo. 

• Realizar ensaios no Banco de ensaio de motores elétricos utilizados em aeromodelos 
com motor  GT 2826-05. Este banco tem por finalidade ensaios com hélices de 
diâmetros menores e altas rotações. Estes motores permitem ajuste preciso e estável 
nas diferentes rotações de operação. Também é possível obter as curvas de 
desempenho, curvas de torque e empuxo. Este opera acoplado ao túnel de vento de 
ensino, possiblitando o ensaio dinâmico. 

• Realizar ensaios no Banco de ensaio de turbina a gás ( turbo – jato ). Durante o ensaio 
para diversas rotações do motor, desde 32.000 até 70.000 rpm medidas através de um 
gerador tacométrico.Pelo sistema de aquisição de dados obtém-se as temperaturas : 
entrada do compressor,saída do compressor, entrada da turbina, saída da turbina, saída 
dos gases de exaustão e as pressões da entrada do compressor, saída do compressor, 
entrada da turbina, saída da turbina, saída dos gases de exaustão, o empuxo medido 
através de uma célula de carga e a vazão de combustível pelo medidor de vazão 
Coriolis. Com estes dados, calcula-se a velocidade do ar na entrada do compressor, a 
razão de fluxo volumétrico. Razão do fluxo de massa, empuxo, número de Mach, 
velocidade dos gases saída, a taxa de fluxo volumétrico dos gases de saída,razão de 
fluxo de massa dos gases de saída, número de Mach, eficiência propulsiva do motor. 

• Realizar ensaios no bannco de ensaio de estato reator. Para a realização dos ensaios, 
fixa-se o valor da pressão de estagnação do soprador de ar e ajusta a vazão de gás, 
aguarda-se que o valor do sinal da célula de carga que mede o empuxo permaneça 
constante. Uma vez atingida essa condição faz-se a aquisição. Muda-se a vazão de gás 
mantendo constante a pressão de estagnação, novo ponto é aquisitado, assim 
sucessivamente, com isto levanta a curva de desempenho do motor empuxo x vazão de 
gás, para uma dada pressão de estagnação contante. Muda-se a pressão de estagnação 
para outro valor, permanecendo-o constante e varia-se a vazão de gás, nova curva de 
desempenho é obtida. Novamente muda-se a pressão de estagnação do ar, mantendo-o 
constante, varia-se a vazão de gás, nova curva de desempenho do motor é obtida. Desta 
forma determina-se qual deva ser condição ótima da vazão de ar para uma dada 
variação da vazão de ar para o melhor desempenho deste motor aeronáutico. 

Sistemas Aeronáuticos. 

• Realizar ensaios em  Simulador de Vôo. 
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- Alinhar esforços em duas atividades distintas em Simuladores de Vôo, atualmente em 
desenvolvimento de modo a viabilizar a realização de trabalhos conjuntos. 

- Atualizar e ampliar a plataforma de hardware e software no que se refere à atividade 
de Simulação Distribuida, elevando deste modo o realismo das simulações.  

- Modernizar os atuadores do simulador T-27, de modo a torna-lo adequado para a 
realização de experimentos realistas.  

- Iniciar pesquisa em uma nova área, relativa ao emprego de robôs para realizar 
movimentos em um ambiente de simulador de voo. O uso de robô parece uma 
abordagem promissora nos simuladores de alto desempenho, proporcionando redução 
de tempo e custo para o projeto de uma nova aeronave. - Esse simulador permitirá o 
envolvimento de laboratórios de mecânica do voo, trabalhos de graduação, pós 
graduação, trabalhos de iniciação científica. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Centro Espacial ITA  -  CEI 
 

 

  

Permitir o desenvolvimento de 
projetos aeroespaciais, como os de micro e 
nanossatélites, no ITA. 

 
 
 

 

- Equipamentos mecânicos para suporte em 
suporte em solo para montagem e 
integração de CubeSats; 

- Equipamentos eletrônicos para suporte em 
solo para testes de sistemas de potência para 
CubeSats; 

- Equipamentos de suporte em solo para testes de RF para CubeSats, baseados em 
Software definido por Rádio (SDR); 

- Estação solo com capacidade de recepção e envio de comandos para CubeSats nas 
faixas de VHF e UHF; 

- Osciloscópios digitais com capacidade de decodificação I2C e SPI e osciloscópios 
digitais 2 canais analógicos com capacidade de até 16 canais digitais; 

- Estações de solda e sopradores térmicos para montagem e retrabalhos em placas de 
circuito impresso; 

- Kit de desenvolvimento de CubeSats – EyasSAT 

- Fontes e multímetros de bancada, multímetros de mão; 

- Geradores de onda arbitrária; 

- Placas de aquisição de dados; 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
 

                                OObbjjeettiivvoo  
 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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- Kits de desenvolvimento para processadores e microcontroladores; 

- Impressoras Laser e impressora 3D; 

- Mesa coordenada, furadeira e outras ferramentas para geração de mockups; 

- Softwares para Análise Estrutural; 

- Softwares para Análise Térmica; 

- Softwares para Análise de Radiação 

- Softwares para projetos de circuitos eletrônicos, layout e roteamento; 

- Softwares para projetos mecânicos; 

- Softwares para análise de projetos espaciais - STK; 

- Softwares para desenvolvimento de software para processadores ARM 7, ARM 
CortexM3, AVR32, Stellaris M4, Arduino e ERC32; 

- Gimbal; 
 

 
 

 

- Realizar análise de missão para projetos de pequenos satélites; 

- Realizar pesquisas em Engenharia de Sistemas para projetos de aplicação espacial; 

- Realizar montagem, integração e testes de pequenos satélites; 

- Realizar atividades para montagem de circuitos eletrônicos; 

- Realizar atividades de desenvolvimento de software de supervisão de bordo; 

- Realizar atividades para desenvolvimento das leis de controle de atitude e codificação 
da lei de controle de atitude; 

- Realizar atividades para rastreio e comando de pequenos satélites; 

- Realizar atividades em ferramentas CAD e CAE; 

- Realizar atividades de Análise de Missão Espacial; 

- Realizar atividades de Definição de Requisitos de Sistemas Espaciais; 

- Realizar atividades de  Software Embarcado; 

- Realizar atividades de Análise Térmica de sistemas; 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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- Realizar atividades de Análise estática e dinâmica de sistemas; 

- Realizar Análise de radiação; 

- Realizar atividades de Projetos de circuitos eletrônicos; 

- Realizar atividades de Projetos mecânicos; e, 

- Realizar atividades de Montagem, Integração e Verificação de pequenos satélites. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Combustão Propulsão e 
Energia  -  LCPE 

 

 

Desenvolver 
pesquisa e apoiar a 
formação de recursos 
humanos nos níveis de 
graduação e pós-graduação 
para explorar novos 
conhecimentos e 
desenvolver novas 
tecnologias de combustão 
que permitam propulsão 
avançada, estudos em 
motores de combustão 
interna, conversão eficiente de energia, combustíveis renováveis e diminuição de 
emissão de poluentes. 

 
 
 

 

- Sistema de Análise Contínuo para medição de gases de combustão e gaseificação em 
processo de laboratório de pesquisa e ensaios de combustão; 

- Espectrômetro óptico com fibra óptica e software para aquisição e análise de dados; 

- Analisador contínuo FTIR para aplicação em pesquisa e laboratório, alta precisão e 
baixa interferência; 

- Sistemas lasers das técnicas ópticas: Fluorescência Induzida por Laser no Plano – 
PLIF, Incandescência Induzida por Laser – LII, Espalhamento Rayleigh; 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
 

                                OObbjjeettiivvoo  
 

                    IInnffrraaeessttrruuttuurraa  
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- Sistema laser de Velocimetria de Imagens por Partículas- PIV, sistema que permite 
estudo de campo de velocidades de escoamentos reativos e não reativos; 

- Sistema laser Shadowgraph de tamanho e velocidade de gotas em sprays; 

- Sistema de difração laser de caracterização de spray que permite fazer a medição de 
distribuição de tamanho de partículas e de gotas em tempo real; 

- Câmera de alta velocidade para estudos de processos rápidos; 

- Sistemas de misturas de gases para formação de biogases; 

- Sistemas de controladores e medidores mássicos; 

- Densímetro digital; 

- Viscosímetro; 

- Ponto de fulgor; 

- Bomba Calorimétrica; 

- Cromatógrafo  Gasoso; 

- Espectrometro de Massas; e, 

- Medidor de pH e Condutividade. 
 

 
 

 

- Realizar estudos em motor monocilíndrico de combustão interna (ciclo OTTO e ciclo 
Diesel) – motor AVL com motor óptico; 

- Desenvolver esperimentos em câmaras de combustão de turbinas a gás RQL e Low 
Swirl; 

- Realizar ensaios em Sistema Flameless para estudo de combustão limpa; 

- Realizar ensaios em Bancada CEU (Câmara de Elemento Único) para testes de queima 
de propelentes líquidos; 

- Realizar Estudos de instabilidades em motores foguetes– Ressonadores de Helmholtz; 

- Realizar ensaios em Bancada para estudo de combustão assistida à plasma; 

- Realizar Estudos de velocidade de laminar de chama e velocidade em chamas 
esféricas (câmara de volume constante); e, 

- Realizar Estudos e desenvolvimento de turbinas Aeronáutica e Estacionária. 
 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Guerra Eletrônica  -  
LABGE 

 

 

  

Viabilizar soluções de 
ensino e pesquisa em guerra 
eletrônica por meio de 
implementação, adaptação e 
manutenção da infraestrutura 
laboratorial, bem como 
prestar assessoria técnico-
científica em assuntos 
relacionados com suas linhas 
de pesquisa em: RF em Fotônica (Microwave Photonics), Emissores e Sensores 
Infravermelho, Radar e Guerra Eletrônica, Sonar e Guerra Acústica, Materiais 
Absorvedores de Radiações Eletromagnéticas (MARE), Integração de Sistemas 
Aviônicos, Óptica Integrada, Simulação e Caracterização de Sensores SAW. 

 
 
 

 

-  Gerador de ameaças radar Excalibur com capacidade de operar na faixa de 0,5 GHz à 
18 GHz com 16 canais de saída, capaz de gerar vários sinais de Radar de forma 
simultânea e criar um cenário de guerra eletrônica para avaliação de sistemas reais, 
fabricante DRS Technologies; 

- Osciloscópio digital de 4 portas, banda de 20 GHz, com capacidade de 
análiseespectral, medição de sinais com modulação digital, e medidas de pulso 
Radar,modelo DSO-X 92004A, fabricante Agilent; 

- Gerador de sinais de RF, faixa de 250 kHz à 20 GHz, com modulação de pulso, AM,FM 
e fase, modelo E8257D, fabricante Agilent; 

- Frequencímetro na faixa de 20 GHz, modelo 53148A, fabricante Agilent; 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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 139 

- Analisador de rede vetorial, na faixa de 300 kHz à 20 GHz, 4 portas, com capacidade 
de análise do domínio do tempo com kit para medição de materiais utilizando guias de 
onda (Banda X) e medição de permissividade elétrica e permeabilidade magnética, 
modelo PNA-L N5230C, fabricante Agilent; 

- Analisador de sinais, na faixa de 20 Hz à 26 GHz, com software de análise de sinais 
VSA e análise de pulso de Radar, medição de ruído, modelo MXA N9020A, fabricante 
Agilent; 

- Analisador de Espectro na faixa de 9 kHz à 26 GHz, modelo E4407B, fabricante 
Agilent; 

- Analisador de Figura de Ruído, modelo N8974, fabricante Agilent; 

- Analisador lógico, com 136 canais, modelo 16804A , fabricante Agilent; 

- Analisador de parâmetros semicondutores para medição de 
dispositivossemicondutores, modelo B1500, fabricante Agilent; 

- Laser sintonizável com comprimento de onda centrado em 1550 nm, modelo TL1550- 
B, fabricante Thorlabs; 

- Conjunto fonte laser e detector, modelos ITC 510, 4001 e TEC 2000; fabricante 
Thorlabs; 

- Modulador eletroóptico de intensidade tipo Mach Zehnder, fabricante Covega; 

- Fotodetectores na faixa de 25 GHz, modelo SIR5, fabricante Thorlabs; 

- Célula Bragg, multicanal, com 5 canais de RF, modelo 0064, fabricante NEOS; 

- Refletômetro óptico no domínio do tempo (OTDR), modelo OF500, fabricante Fluke; 

- Analisador de espectro ótico, na faixa de 600 nm à 1750 nm, para fibra monomodo e 
multimodo, modelo MS9740A, fabricante Anritsu; 

- Máquina portátil de fusão de fibra ótica; 

- Monocromador com fontes no visível (0,3 µm a 0,7 µm) e no infravermelho (0.7 µm a 
12 µm) operando em temperatura ambiente (300 K) ou em temperatura criogênica (até 
10 K) montado em mesa estabilizada pneumática da Newport; 

- Espectrometro FT-IR Spectrum 400 da PerkinElmer na faixa do NIR (0,7 µm a 2 µm); 

- Câmera de imageamento no infravermelho na faixa do médio (3 µm a 5 µm), modelo 
SC5600, fabricante FLIR; 

- Microscópio ótico MX-51 com resolução de 500 nm, fabricante Olympus, com câmera 
e software para processamento de imagens; 
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- Sistema de treinamento de Guerra Eletrônica para sistema Radar, com emissão e 
detecção na banda X, jammer, medidas de RCS (Radar Cross Section) e medidas de 
antenas; 

- Refletor monoestático de Luneberg, com diâmetro de 9 polegadas, polarização 
circular,operando em Banda X, fabricante Luntech; 

- Treinador acústico SONAR, modelo Mk-X, na faixa de 10 Hz à 100 kHz, fabricante 
ITP; 

- Máquina de solda para circuitos integrados wirebond, que utiliza fios de ouro 
paraencapsulamento de CI´s; 

- Máquina de prototipação para confecção de circuitos em placas PCB; 

- Software para análise de propagação no infravermelho PcModWin5 da ONTAR; 

- Software de projeto de sistemas de enlaces óticos RSoft - OptSys; 

- Software da National Instruments NI Developer Suite, incluindo LabView 
PDS,LabWindows/CVI, Measurement Studio; 

- Software de simulação multifísico COMSOL com os módulos de 
acústico,transferência de calor, MEMS e RF; e, 

- Software de simulação NEWFASANT para análise de RCS, infravermelho e 
estruturasperiódicas. 
 

 
 

 

- Realizar atividades de Caracterização de linhas de transmissão, amplificadores e 
dispositivos passivos de RF na faixa de 0,5 a 20 GHz; 

- Realizar atividades com a Geração e caracterização de sinais radar CW e pulsados na 
faixa de 0,1 a 20 GHz; 

- Realizar atividades com a Geração e caracterização de sinais radar pulsados com 
modulação intrapulso de frequência (chirp) e modulação intrapulso de fase; 

- Realizar atividades de Configuração de radar de alta resolução na banda X (de 8 a 12 
GHz) para atividades de ensino e pesquisa em sistemas radar com as seguintes 
características: CW, FM-CW, Acoplamento, Vigilância com Processamento Analógico e 
Digital; 

- Realizar atividades de Simulação de cenários diversos utilizando um Pod de 
Interferências, um conjunto de coberturas para estudo de Tecnologia Stealth e um 
simulador de Chaff; 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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- Realizar atividades de estudo de vários aspectos que influenciam no diagrama de 
irradiação dos principais tipos de antenas; 

- Realizar Estudos da Seção Reta Radar de alvos simples e de plataformas em escala, 
além de obtenção de imagens ISAR bidimensionais; 

- Realizar atividades de Geração e aquisição de sinais de sonar bem como a simulação 
de diversos cenários com o uso de conjunto de transdutores e de alvos passivos e 
ativos; 

- Realizar atividades de Projeto e simulação computacional de guias de ondas, circuitos 
e sistemas ópticos; 

- Realizar atividades de Projeto, implementação e caracterização de enlaces a fibra 
óptica para transmissão de sinais de micro-ondas e radar na faixa de frequência de 0,5 a 
20 GHz; 

- Realizar atividades de Caracterização de fatores de desempenho de enlaces analógicos 
e digitais ópticos experimentais seguindo os padrões internacionais da ITU: G-651, G-
652, G-653 e G655; 

- Realizar atividades de Caracterização de redes do tipo WDM para transmissão a longa 
distância de múltiplos sinais de micro-ondas; 

- Realizar atividades de Caracterização, resposta espectral e figuras de mérito, de 
dispositivos ópticos sob condições controladas em laboratório; 

- Realizar atividades de Caracterização espectral de sensores infravermelhos (IV) (0.7 
µm a 12 µm) e que operem no visível (0,3 µm a 0,7 µm) em temperatura ambiente ou 
criogênica (até 10 kelvin); 

- Realizar atividades de Caracterização quanto à refletividade, transmitância e 
absorbância de interfaces na região do infravermelho; 

- Realizar atividades de Caracterização de Fotodetectores e projeto de circuitos de 
leitura e escrita (ROIC); 

- Realizar atividades de Projeto de estruturas QWIP (Quantum Well Infrared 
Photodetector); 

- Imageamento termal de fontes IV (infravermelho) na faixa do médio (3µm a 5µm) e 
distante (8µm a 12µm); 

- Realizar atividades de Simulação e leitura de sistemas embarcados que utilizam os 
protocolos de comunicação ARINC 664 (AFX- Avionic Full DupleX Switched Ethernet), 
ARINC 429, ARINC 717, CANBus; 

- Realizar atividades de Simulação, leitura e desenvolvimeto de projetos de sistemas 
que utilizam o protocolo de comunicação MIL-STD-1553B; 
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- Realizar atividades de Análise de ruído em barramento de dados digitais, MIL-STD-
1553B, ARINC 429, ARINC 717 e CANBus; 

- Realizar atividades de Análise das características dos sinais elétricos dos barramentos 
MIL-STD-1553B, ARINC 429, ARINC 717 e CANBus; 

- Realizar atividades de Realização de wire-bondings em encapsulamentos de Circuitos 
Integrados; 

- Realizar atividades de Realização de roteamento e confecção de circuitos impressos 
em placas PCB; 

- Realizar atividades de Modelagem e simulação de artefatos para obtenção da Seção 
Reta Radar, imagens SAR, perfis de distância e bem como o mapa de dispersão de alvos 
eletricamente grandes e complexos; 

- Realizar atividades de  Modelamento e simulação de dispositivos acústicos, ópticos, 
MEMS e RF; 

- Realizar atividades de Modelamento e simulação de estruturas diversas, como aviões, 
carros de combate ou navios, para obtenção do seu espectro infravermelho; 

- Realizar atividades de  Modelagem, simulação e caracterização de sensores de ondas 
acústicas (SAW - Surface Acoustic Wave); 

- Realizar atividades de Caracterização de materiais absorvedores de energia (MARE) e 
estruturas FSS (Frequency Selective Surface) na faixa de frequência de 8 GHz à 12 GHz, 
com medidas de permissividade elétrica e permeabilidade magnética Modelamento e 
simulação de dispositivos acústicos, ópticos, MEMS e RF; 

- Realizar atividades de Modelamento e simulação de estruturas diversas, como aviões, 
carros de combate ou navios, para obtenção do seu espectro infravermelho; 

- Realizar atividades de Modelagem, simulação e caracterização de sensores de ondas 
acústicas (SAW - Surface Acoustic Wave); e, 

- Realizar atividades de Caracterização de materiais absorvedores de energia (MARE) e 
estruturas FSS (Frequency Selective Surface) na faixa de frequência de 8 GHz à 12 GHz, 
com medidas de permissividade elétrica e permeabilidade magnética. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Bioengenharia  -  LAB BIO 
 

 

  

Apoiar pesquisas tecnológicas 
que visam dotar a prática da medicina 
e o ambiente hospitalar de recursos 
que objetivavam melhorar a 
qualidade do atendimento, reduzir 
custos e buscar soluções para novos 
desafios. 

 
 
 

Microscopio 
 

 
 

- Desenvolver Soluções tecnológicas e pesquisa na área biomédica; 

- Realizar atividades na Busca de produtos tecnológicos competitivos junto a empresas 
parcerias na área hospitalar e universidades. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Plasmas e Processos  -  
LAB PP 

 

 

  

O LAB-PP é composto 
por cinco laboratórios que, 
juntos, formam um complexo 
de excelência em Tecnologia de 
Plasmas e Ciência dos 
Materiais. São eles: Laboratório 
de Plasmas Frios, Laboratório 
de Plasmas Térmicos, 
Laboratório de Nanotecnologia, 
Laboratório de Espectroscopia 
Ótica e Laboratório de Caracterização de Materiais, o qual está engajado em projetos, 
em regime de parceria com as principais empresas nacionais, no desenvolvimento de: 
turbinas, coletor tubular a vácuo para geração de energia solar térmica, gaseificação de 
resíduos municipais e gaseificação de carvão mineral. 

 
 
 

- DSC/TGA (STA 449 F3 Jupiter /Net+F7+E7:E7:F16 

- Goniômetro (Ramé-Hard Model 500 - Advanced Goniometer) 

- FT-IR (Frontier da Perkin Elmer) 

- Espectrômetro Raman (LabRAM Horiban Evolution) 

- Difratômetro de raios-X (Panalytical Empyrean) 

- Elipsômetro (UVISEL 2 Spectroscopic Ellipsometer – HORIBA) 4 Pontas (Sonda 
universal e fonte de corrente e multímetro digital RM 3000 JANDEL) 

- BET (ASAP 2020 Accelerated Surface Area and Porosimetry 2020 System 
Micromeritics) 
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- AFM (Shimadzu SPM 9500J3) 

- Perfilômetro mecânico (KLA Tencor P-7) 
 

 
 

- Realizar atividades de Desenvolvimento de reatores e processos a plasma frio e tochas 
de plasmas; 

- Realizar atividades de Processamento de materiais nanoestruturados em forma de 
pós, géis e filmes; 

- Realizar atividades de Produção e estudo de materiais para aplicações em 
microeletrônica, aeroespacial, energia, biomédica e odontológica; 

- Realizar atividades de Desenvolvimento de sensores, microdispositivos e células 
fotovoltaicas; 

- Realizar atividades de Produção e caracterização de camadas de barreiras térmicas em 
tubeiras e escudos de reentrada atmosférica; 

- Realizar atividades de Estudo e desenvolvimento de projetos de propulsão e 
aplicações de plasma na área aeroespacial; 

- Realizar atividades de Gaseificação de resíduos visando a geração de energia; 

- Realizar atividades de Estudo de plasmas por espectroscopia óptica, espectrometria 
de massas e sondas eletrostáticas; 

- Realizar atividades de Estudos de aplicações de plasmas frios no setor de têxteis, 
bioengenharia e agricultura. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Geomática  -  LAGEO 
 

 

  

Oferecer base para estudos envolvendo 
geotecnologia aplicada, pesquisa e 
desenvolvimento de trabalhos e produtos de 
apoio à tomada de decisão no interesse do 
desenvolvimento de linhas de pesquisa que 
visam à análise ambiental de projetos de 
infraestrutura aeroespacial, com spin offs para 
outros setores da infraestrutura nacional. 

 
 
 

- Estações de trabalho; 

- Plotter HP 800; 

- Impressora multifuncional; 

- Servidor de soluções geomáticas; 

- Servidor de banco de dados; 

- Softwares de geoprocessamento (licenças ArcGIS), GPS, TV Smart Ultra HD; e, 

- Sonda multiparamétrica para qualidade de água. 
 

 
 

Apoiar o desenvolvimento de Projetos na área de Geoprocessamento. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório do Grupo de Engenharia de 
Tráfego Aéreo  -  LABGETA 

 

 

  

Reunir recursos humanos e 
materiais para o desenvolvimento de 
pesquisas na área de gerenciamento 
de tráfego aéreo, para viabilizar o 
crescimento continuado do transporte aéreo e, ao mesmo tempo, atender a demandas 
crescentes de eficiência, de segurança e de redução de impactos ambientais. 

 
 
 

-  antena de captura de sinais ADS-B ; 

- softwares para captura/análise de dados e para simulação do espaço aéreo, como o 
Reorganized ATC Mathematical Simulator (RAMS). 
 

 
 

 

- Realizar atividades de Modelagem analítica e de simulação do fluxo de tráfego aéreo; 

- Realizar atividades de Análise avançada de dados do sistema de gerenciamento de 
tráfego aéreo; 

- Realizar atividades de pesquisas em Análise e previsão de performance do sistema de 
gerenciamento de tráfego aéreo Aplicação de métodos estatísticos e de aprendizado de 
máquina para caracterização e previsão das diferentes dimensões de performance do 
sistema de gerenciamento de tráfego 

aéreo, como capacidade, eficiência, previsibilidade, complexidade e pontualidade; 

- Realizar atividades de pesquisas em Otimização dos fluxos de tráfego aéreo; 
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- Desenvolver e avaliar modelos de otimização e ferramentas de suporte à decisão para 
o gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo; 

- Realizar atividades de pesquisas em  Meteorologia e impactos no gerenciamento de 
tráfego aéreo Quantificação do impacto de condições meteorológicas adversas no fluxo 
de tráfego aéreo; desenvolvimento de ferramentas para traduzir informação 
meteorológica em impacto operacional e integrá-la com sistemas de apoio à decisão; 

- Realizar atividades de pesquisas em Análise de novos conceitos operacionais 
desenvolvimento de modelos analíticos e de simulação para avaliação do impacto de 
novas tecnologias e procedimentos operacionais na performance do fluxo de tráfego 
aéreo; 

- Realizar atividades de pesquisas em Impactos ambientais do transporte aéreo  
Desenvolvimento de modelos e ferramentas para quantificação e comunicação dos 
impactos ambientais do transporte aéreo; avaliação de estratégias de mitigação de 
impactos ambientais; e, 

- Realizar atividades de pesquisas em colaboração em andamento com o Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) em projeto “Indicadores de Desempenho 
Operacional do SISCEAB”. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Transporte Aéreo  -  
LABTAR 

 

 

  

O LABTAR é um espaço 
dedicado à pesquisa e ensino em 
planejamento, gestão, operações e 
economia de transporte aéreo e 
aeroportos, por meiio de pesquisa 
quantitativa, com uso de estatísticas e 
dados setoriais, bem como pesquisas com uso de questionários, dados setoriais 
coletados junto a empresas, estatísticas disponibilizadas pelos órgãos do setor (ANAC, 
Infraero, SAC). 

 
 
 

- Quadro interativo digital 

- microcomputadores 

- Software estatístico e de simulação de aeroportos. 
 

 
 

 

- Realizar atividades de Elaboração de matriz origem-destino verdadeiros do transporte 
aéreo; 

- Realizar atividades de Estudo de demanda efetiva e potencial de empresas aéreas; 

- Realizar atividades de Análise de alocação de slots e análise de determinantes de 
atrasos e cancelamentos de voos; 

- Realizar atividades de Estudos de competitividade do setorial; 
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- Realizar atividades de Estudo de preços de passagens aéreas e de custos de 
companhias aéreas; 

- Realizar atividades de Análise de marcos regulatórios; 

- Realizar atividades de Pesquisas de campo de preferências e atributos de viagens de 
passageiros, com entrevistas e coleta de questionários em aeroportos; 

- Realizar atividades de Estudo e previsão de demanda aeroportuária; 

- Realizar atividades de Estudo de escolha de sítios aeroportuários; 

- Realizar atividades de Realizar atividades de Pesquisa de indicadores de avaliação de 
desempenho e nível de serviço em aeroportos; 

- Realizar atividades de Sistema de Informação Geográfica aplicado ao entorno de 
aeroportos; 

- Realizar atividades de Estudos de demanda e de requisitos operacionais para 
aeroportos; e, 

- Realizar atividades de Estudos dos impactos ambientais do transporte aéreo. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Sistemas Aeronáuticos  -  
LSA 

 

 

  

Prover a 
infraestrutura laboratorial 
necessária para 
desenvolvimento de estudos 
experimentais sobre 
modelagem dinâmica, 
identificação e controle de 
sistemas aeronáuticos e 
mecatrônicos, e ensaios em 
voo de veículos aéreos não-
tripulados (VANT). 

 
 
 

-Microcomputadores 

-Softwares 
 

 
 

 

- Realizar atividades de Identificar e validar o modelo da dinâmica longitudinal do 
VANT Vector-P com dados de ensaio em voo; 

- Realizar atividades de Projetar piloto automático de altitude utilizando modelo 
identificado; 

- Realizar atividades de Dinâmica: para caracterizar corretamente suas propriedades 
inerciais (Número de Froude); 
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- Realizar atividades de Aerodinâmica: para determinar o comportamento da interação 
veículo-ar (Número de Reynolds); 

- Realizar atividades para Propor, projetar e validar o conceito de um dirigível capaz de 
ser ancorado no solo mantendo a altura de operação de voo para aumento da 
autonomia operacional; e, 

- Realizar atividades para investigação abrangente sobre modelagem, identificação e 
controle para dirigíveis em regime ancorado. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Caracterização De Materiais  
-  LCM 

 

 

  

Oferecer infraestrutura básica 
relacionada à caracterização física, 
mecânica, química, microestrutural, 
dentre outras. 

 
 
 

 

- DSC 404 C/1/G da Netzsch com forno de baixa temperatura: -120 a 700°C; 

- DMA – Dynamic Mechanical Analyzer; 

- Cortadeira de Precisão – ISOMET; 

- Máquina Universal Instron 5500 R com Câmara Ambiental e forno até 1200°C; 

- Máquina de Microindentação; 

- Máquinas de dureza; 

- Máquinas de ensaios de fadiga; 

- Máquina de embutimento/estampagem; 

- Máquina de Torção; 

- Máquinas ensaios de impacto Charpy; 

- Máquina de tração Tinus-Olsen; 

- Vibrometros a laser com unidade decodificadora para velocidade e Deslocamento; 
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- Sala Limpa Classe ISO 10000 para fabricação de compósitos, montagem e integração 
de sistemas aeroespaciais; 

- Câmera de alta velocidade para eventos dinâmicos; 

- Microscópio óptico Union com platina quente; 

- Microscópio óptico Carl-Zeiss com câmara e programa para aquisição de imagens; 

- Estereomicroscópio Olimpus (AEB); 

- Polimento Mecânico Automatizado Allied modelo PH 3 (FINEP-Proinfra); 

- Polimento e ataque eletrolítico – Buhler (FINEP-Proinfra); 

- Politrizes e cortadeiras de amostras manuais; 

- Microscópio Eletrônico de Varredura Tescan, modelo Vega 3 XMU acoplado com EDS 
da Oxford Instruments,  model X-Act SDD EDS detector; e, 

- Difratômetro de raios X modelo URD 65-Seifert. 
 

 
 

 

- Realizar atividades de Listagem dos ensaios, com precisão, segundo normas nacionais 
e internacionais; 

- Realizar metalografia óptica e eletrônica, análise térmica e ensaios mecânicos (dureza, 
tração e impacto) e difração de raios X; 

- Apoiar linhas de pesquisa em Nanotecnologia e compósitos avançados, materiais 
metálicos de alto desempenho (ligas de alta entropia, aços maraging, aços duplex, ligas 
aeronáuticas, etc.);  

- Realizar processos avançados de fabricação (fusão por feixe de elétrons, fusão a arco, 
fusão em forno de indução, forjamento rotativo, trefilação, laminação, usinagem de 
peças com geometria complexa, prototipagem rápida, obtenção de compósitos via 
infusão de resina - RTM, VARTM, Prensagem a quente, CAF - Creep Age Forming, para 
painéis aeronáuticos, etc...); 

- Realizar atividades de Estruturas e Materiais Inteligentes (ligas com efeitos de 
memória de forma, materiais piezoelétricos, fluidos magneto-reológicos, materiais 
viscoelásticos, etc...); 

- Realizar atividades de Materiais para desenvolvimento de sensores e componentes 
eletrônicos; 

- Realizar atividades de Materiais biocompatíveis, polímeros e cerâmicos; 
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- Realizar atividades de Inovação na área de Manufatura; 

- Realizar atividades de produtos e soluções nas áreas de: a) Processos de Fabricação 
(Usinagem 5 eixos, Manufatura Aditiva); b) Automação (Robótica, Mecatrônica, 
Controle); c) Metrologia; d) Manufatura Digital (Otimização da fábrica e redução de 
custos); e) Análise Estrutural; e, 

- Realizar atividades onde são empregados conceitos para aumento da eficiência e 
qualidade, tais como Desenvolvimento Integrado de Produto (DIP) e Manufatura 
Enxuta (Lean Manufacturing). 
 



 

 156 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Centro de Competência em Manufatura  -  
CCM 

 

 

  

Realizar pesquisa e 
desenvolvimento de produtos e 
processos de fabricação do 
Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica – ITA. 

 
 
 

- Centro de Torneamento Romi 
E280; 

- Fresadoras CNC Romi (D800 + 
DCM-5X) e Hermle C600 U; 

- Kuka robots (KR500 + KR210 + KR1000 + IIWA + KR16); 

- Equipamento solda MIG/MAG Lincoln Eletric; 

- Máquina de Medição por Coordenadas Mitutoyo CRYSTA – APEX C7106; 

- Metrologia de grandes volumes iGPS, Laser Radar, Fotogrametria; 

- Microscópio Confocal: Cyber CT 100; 

- Impressoras 3d Sthi; 

- Câmera térmica portátil Flir; 

- Torno e fresadora manual Atlasmaq; 

- Prensa mecânica 45t; e, 

- Suite de aplicativos Siemens (NX). 
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- Realizar atividades de  Usinagem de peças complexas  O CCM têm competência na 
fabricação de peças complexas, por exemplo, pás de rotores de turbinas e 
compressores. Dispõe de um centro de usinagem capaz de operar em 5 eixos 
simultâneos; 

- Realizar atividades de  Usinagem de novos materiais O CCM desenvolve processos 
para a usinagem de novos materiais, tais como CGI e ADI; 

- Realizar atividades de  Fluído de Corte O fluído de corte é óleo utilizado no 
resfriamento durante os processos de usinagem. O CCM analisa, testas e qualifica 
diversos tipos de fluídos; 

- Realizar atividades de  Automação de Montagem Estrutural de Aeronaves 
Desenvolvimento de um sistema de Automação para a fabricação de fuselagens de 
aviões. Utilizando robôs industriais, o sistema é capaz de alinhar grandes segmentos 
cilíndricos de fuselagem, fazer furações precisas e aplicar prendedores (rebites); 

- Realizar atividades em  Efetuador de Furação e Inserção de Prendedores Projeto e 
construção de uma ferramenta automática na extremidade de um robô industrial. O 
EFIP é capaz de, automaticamente, furar chapas metálicas, inserir prendedores 
(rebites) e se posicionar corretamente; 

- Realizar atividades de  Metrologia de pequenos volumes A Máquina de Medir 
Coordenadas (CMM) é utilizada na medição de peças de pequenos volumes para a 
conferência das medidas.Neste caso, uma peça pontiaguda é utilizada na medição, 
através do contato; 

- Realizar atividades de  GPS indoor GPS indoor é um sistema utilizado para o 
rastreamento e posicionamento na manufatura, por meio da instalação de emissores 
(satélites) fixos no chão-de-fábrica, onde os receptores, instalados no equipamento que 
queremos rastrear, são capazes de indicar a sua posição, desde que consigam visualizar 
pelo menos 3 emissores; 

- Realizar atividades de  Análise estrutural e Otimização onde se faz a análise estrutural 
(de componentes metálicos ou compósitos), considerando diversas condições de 
carregamento mecânico e térmico, com o uso de novas técnicas de otimização de 
componentes, principalmente na indústria aeroespacial; 

- Realizar atividades de  Estruturas Inteligentes (assim chamadas em virtude do 
acoplamento de componentes eletrônicos à estruturas mecânicas, para o controle de 
suas vibrações ou do seu formato, com o uso de materiais piezelétricos como sensores 
ou atuadores); e, 

- Realizar atividades de  Manufatura Digital. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Processamento de Materiais  
-  LPM 

 

 

  

Com infraestrutura quase 
única no Brasil (fusão em forno 
de feixes de elétrons, fusão a arco, 
fusão em forno de indução a 
vácuo, forjamento rotativo, 
laminação e trefilação), tem por 
objetivo apoiar as pesquisas e 
desenvolvimentos em nível 
acadêmico e industrial 
relacionadas principalmente ao 
setor aeroespacial, atendendo instituições publicas e privadas interessadas em 
pesquisas focadas em materiais metálicos, com foco em linhas de pesquisas em 
materiais metálicos avançados: a) ligas com efeito de memória de forma, b) ligas de alta 
entropia, c) ligas de alta resistência mecânica, etc 

 
 
 

- Forno de Feixe Eletrônico 10 kW; 

- Forno a Arco; 

- Forno tipo mufla Hevi-Duty de 14kW e 1000°C; 

- Forno tipo mufla Hevi-Duty de 18kW e 1000°C; 

- Forno Tubular; 

- Sistema de Aquecimento Indutivo; 

- Laminador Duo FENN de 7,8 HP; 

- Laminador Bardella; 
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- Forja Rotativa FENN 5F; 

- Forja Rotativa FENN 3F; 

- Cortadeiras 

- Esmeril 
 

 
 

 

- Realizar atividades de  Usinagem de peças complexas  O CCM têm competência na 
fabricação de peças complexas, por exemplo, pás de rotores de turbinas e 
compressores. Dispõe de um centro de usinagem capaz de operar em 5 eixos 
simultâneos; 

- Realizar atividades de  Usinagem de novos materiais O CCM desenvolve processos 
para a usinagem de novos materiais, tais como CGI e ADI; 

- Realizar atividades de  Fluído de Corte O fluído de corte é óleo utilizado no 
resfriamento durante os processos de usinagem. O CCM analisa, testas e qualifica 
diversos tipos de fluídos; 

- Realizar atividades de  Automação de Montagem Estrutural de Aeronaves 
Desenvolvimento de um sistema de Automação para a fabricação de fuselagens de 
aviões. Utilizando robôs industriais, o sistema é capaz de alinhar grandes segmentos 
cilíndricos de fuselagem, fazer furações precisas e aplicar prendedores (rebites); 

- Realizar atividades em  Efetuador de Furação e Inserção de Prendedores Projeto e 
construção de uma ferramenta automática na extremidade de um robô industrial. O 
EFIP é capaz de, automaticamente, furar chapas metálicas, inserir prendedores 
(rebites) e se posicionar corretamente; 

- Realizar atividades de  Metrologia de pequenos volumes A Máquina de Medir 
Coordenadas (CMM) é utilizada na medição de peças de pequenos volumes para a 
conferência das medidas.Neste caso, uma peça pontiaguda é utilizada na medição, 
através do contato; 

- Realizar atividades de  GPS indoor GPS indoor é um sistema utilizado para o 
rastreamento e posicionamento na manufatura, por meio da instalação de emissores 
(satélites) fixos no chão-de-fábrica, onde os receptores, instalados no equipamento que 
queremos rastrear, são capazes de indicar a sua posição, desde que consigam visualizar 
pelo menos 3 emissores; 

- Realizar atividades de  Análise estrutural e Otimização onde se faz a análise estrutural 
(de componentes metálicos ou compósitos), considerando diversas condições de 
carregamento mecânico e térmico, com o uso de novas técnicas de otimização de 
componentes, principalmente na indústria aeroespacial; 
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- Realizar atividades de  Estruturas Inteligentes (assim chamadas em virtude do 
acoplamento de componentes eletrônicos à estruturas mecânicas, para o controle de 
suas vibrações ou do seu formato, com o uso de materiais piezelétricos como sensores 
ou atuadores); e, 

- Realizar atividades de  Manufatura Digital. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Departamento de Turbomáquinas  -   
 

 

  

O Departamento de 
Turbomáquinas (prédio 
E0028), pertence a Divisão de 
Engenharia Mecânica do ITA. 
No Departamento são 
desenvolvidas atividades de 
Educação e Pesquisa na área de 
Turbinas a Gás e 
Turbomáquinas. São 
desenvolvidos programas 
computacionais na área de 
P&D com aplicação em 
propulsão aeronáutica e 
também está se iniciando 
pesquisas na área de turbo-bombas para aplicação aeroespacial. O Departamento de 
Turbomáquinas vem ao longo dos anos desenvolvendo atividades de P&D juntamente 
com pesquisadores do DCTA/IAE/APA, no qual o Departamento desenvolve 
ferramentas de projeto, cálculo de desempenho e Dinâmica dos Fluido Computacional 
(CFD) aplicados em componentes de uma turbina a gás. Em colaboração com o 
DCTA/IAE/APA, foi projetada e manufaturada uma turbina a gás de pequena potência 
(TAPP), atualmente instalada no banco de ensaios do DCTA/IAE/APA e seguindo o 
protocolo de testes. Os Professores do Departamento de Turbomáquinas do ITA, são 
responsáveis pelas disciplinas relacionadas com Máquinas de Fluxo, Turbinas a Gás, 
Turbomáquinas, Projeto de Turbomáquinas, Motores a Pistão e Geração de Energia 
Elétrica, dentro da Divisão de Engenharia Mecânica do ITA. No Laboratórios de 
Máquinas Hidráulicas (prédio E0053) são realizadas as aulas delaboratório de máquinas 
de fluxo, para alunos de graduação e pós-graduação. Nesse laboratório encontram-se 
instaladas turbinas e bombas hidráulicas para levantamento de curvas características 
de operação dessas máquinas, bem como a determinação do desempenho e estudos 
sobre cavitação. 
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- Computador para a realização de cálculos matemáticos relacionados ao projeto, 
cálculo de desempenho e Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) de 
compressores, turbinas, bombas e bocais. 

- cluster conta com sistemas operacionais Windows e Linux. Ao todo são cerca de 504 
cores, 792 GB de RAM - 34 TB de HD. 

-  Bomba radial para levantamento de curva de carga hidráulica 

- Turbina Pelton para levantamento de campo básico de operação, curvas de recepção, 
funcionamento. 

- Turbina Kaplan para levantamento de curvas características de operação. 

- Turbina Francis para levantamento de curvas características de operação. 

- Bomba axial para estudos do fenômeno de cavitação. 

- Turbina axial para estudos do fenômeno de cavitação. 

- Ventilador radial para levantamento de curvas características de operação. 

- Ventilador Axial para levantamento de curvas características de operação e verificação 
do fenômeno de bombeamento do escoamento. 

- Motor demonstrativo (não operante) do helicóptero Bell, para ensino de graduação e 
pósgraduação. 

- Motor PT6 demonstrativo (não operante), em corte total para ensino de graduação e 
pósgraduação. 

- Turbina a gás da classe turbojato, da empresa Turbine Technologies LTD, USA. Trata-
se de uma micro turbina a gás de aproximadamente 59N de empuxo utilizada para o 
ensino de graduação e pós-graduação. Esse motor está instalado no Laboratório Prof. 
Feng, devido as condições de infra-estrutura necessárias para o armazenamento de 
combustível e instalação da turbina a gás. 

 
 

 
 

 

- Realizar ensaios, com precisão e norma atendida, se for o caso. 

- Realizar processos laboratoriais relevantes (Exemplo: “Síntese do composto X”). 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Engenharia Logística  -  
AEROLOG 

 

 

  

Apoiar o desenvolvimento de 
linhas de pesquisa voltadas ao 
suporte logístico de sistemas 
aeroespaciais complexos, utilizando 
infraestrutura compartilhada dos 
demais laboratórios do ITA. 

 
 
 

- Sala compartilhada de 56m2 com 10 posições de trabalho; 

- Sala de reuniões de 15m2. 
 

 
 

- Realizar atividades com Engenharia Logística; 

- Realizar atividades com manutenção gerenciada e executada via computação. Trata-se 
de um domínio multidisciplinar baseado em Manutenção e Tecnologias da Informação 
e Comunicações (TIC), garantindo que os serviços estejam alinhados com as 
necessidades e os objetivos empresariais de clientes e fornecedores durante todo o ciclo 
de vida do sistema; 

- Realizar atividades com prontidão da frota lidando com as dimensões das fases do 
ciclo de vida de sistemas complexos, e com o desenvolvimento e integração dos 
elementos do Apoio Logístico Integrado para suportá-lo; 

- Realizar atividades com  Prevenção e Gestão de Obsolescência; 

- Realizar atividades com  Custo do Ciclo de Vida / KPI / Contratos; 

- Realizar atividades com  Upgrade de Meia-Vida vs. Upgrade Incremental; 
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- Realizar atividades com análise de "Faça ou compre" para manutenção de nível 3; 

- Realizar atividades com  Abordagem ILS para Instalações e Infraestruturas 
Aeroportuárias; 

- Realizar atividades com  Avaliação de Transferência de Tecnologia em Logística 
Operações Inteligentes; 

- Realizar atividades com Problema de agendamento de manutenção preventiva da 
frota; 

- Realizar atividades com  Planejamento e Atribuição de Aeronave para Aviação 
Executiva; 

- Realizar atividades com  Planejamento e Atribuição de Aeronave para Defesa; 

- Realizar Gerenciamento de Isolamento de Falhas; 

- Realizar Gerenciamento Integrado da Saúde do Veículo (IVHM); e, 

- Realizar Manutenção 4.0. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Computação em 
Fenômenos de Transporte  -  LCFT 

 

 

  

Apoiar a realização de atividades de 
pesquisa que envolvam a análise numérica 
de escoamentos e transferência de calor e 
massa, bem como consolidar pesquisas na 
área de Energia Renovável, particularmente 
na chamada "Energia Heliotérmica". 

 
 
 

-Microcomputadores 

-Softwares 
 

 
 

 

- Realizar atividades de estudos numéricos envolvendo a chamada “prototipação 
virtual”; 

- Realizar atividades de Tecnologia CFD Aplicada a Projeto de Componentes e Sistemas 
Térmicos e Hidráulicos - Trocadores de Calor Compactos para Recuperação de Gases 
de Exaustão; 

- Realizar atividades com Condensadores, Caldeiras de Recuperação e Geradores de 
Vapor; 

- Realizar atividades  por Meios Porosos para Combustores Radiantes e Células 
Combustíveis; 

- Realizar atividades  com CFD para Turbomáquinas: Bombas, Turbinas e 
Compressores; 
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- Realizar atividades  no Sistema de Armazenamento de Gás Natural; 

- Realizar atividades   de Simulação de Termelétricas a Combustível Fóssil; 

- Realizar atividades de Simulação de Sistemas de Cogeração a Gás Natural; 

- Realizar atividades com Micro e Mini Centrais Hidrelétricas; 

- Realizar atividades em Aerogeradores e Energia Eólica; 

- Realizar atividades em Barragens e Comportas; 

- Realizar atividades com  Simulação de Reservatórios de Petróleo e Gás; 

- Realizar atividades com Escoamento em Meios Porosos; 

- Realizar atividades com  Recuperação Avançada de Petróleo; 

- Realizar atividades com  Injeção de Água e Vapor; 

- Realizar atividades com  Modelagem termomecânica de gaseificação; 

- Realizar atividades com  Métodos numéricos em fenômenos de transporte; 

- Realizar atividades com  Simulação de escoamento monofásico e multifásico em meio 
poroso; 

- Realizar atividades com  Processos avançados de perfuração; 

- Realizar atividades com  Captura e Armazenamento de CO2; 

- Realizar atividades com  Ancoragem de plataformas; 

- Realizar atividades com  Injeção de água; 

- Realizar atividades com  Combustão "in-sito"; 

- Realizar atividades com  Combustores porosos; 

- Realizar atividades com  Energia solar concentrada; 

- Realizar atividades com  Conversão direta de energia; 

- Realizar atividades com  Produção de Hidrogênio em reator poroso; 

- Realizar atividades com  Camada Limite Atmosférica sobre Florestas Tropicais e 
Plantações; 

- Realizar atividades de Gestão Ambiental; 

- Realizar atividades com  Modelagem de Incêndios em Florestas; 

- Realizar atividades com  Controle de Poluição Atmosférica; e, 
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- Realizar atividades com  Dispersão de Poluentes e Resíduos Químicos em Solos e 
Rios. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Computação Científica 
Avançada e Modelamento  -  LaCCAM 

 

 

  

O Laboratório de Computação Científica 
Avançada e Modelamento (LaCCAM) visa suprir 
os meios computacionais que as várias linhas de 
pesquisa da Divisão de Ciências Fundamentais do 
ITA que demandam grande capacidade de 
cálculo numérico. 

 
 
 

 

- “cluster” com 12 servidores AMD Opteron com 
total de 512 núcleos, 1TB de RAM, 18 TB de HD, 
rede Infiniband, UPS de 15kVA, 2 aparelhos de ar 
condicionado de 30.000 BTU cada; 

- “cluster” com 3 servidores SGI com total de 120 
núcleos e 128 GB de memória por nó; 

- servidor SGI OCTANE III com 5 nós, totalizando 40 cores e 24 GB de memória por nó; 

- “cluster” com 2 servidores, cada um com 2 processadores Xeon de 10 núcleos, 256 GB 
de RAM, 4 HDs (RAID 10) de 3.0 TB SATA, UPS de 5kVA, ar condicionado de 30.000 
BTU; 

- servidor com 2 processadores Xeon de 10 núcleos, 128 GB de RAM, 2 HDs de 1.0 TB 
SATA; 

- servidor com 2 processadores Xeon de 10 núcleos, 64 GB de RAM, 1 HD 2.0 TB SATA; 
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- servidores com 2 processadores Xeon de 8 núcleos, 64 GB de RAM, 2 HDs de 1.0 TB 
SATA; 

- servidor PowerEdge Dell 2 processadores Xeon de 4 núcleos, 32 GB de RAM, HD de 
1.0 TB; 

- servidor PowerEdge Dell 2 processadores Xeon de 4 núcleos, 16 GB de RAM, HD de 1.0 
TB; 

- servidores com 2 processadores Xeon de 4 núcleos, 8 GB de RAM, HD de 500 MB; 

- servidores com 2 processadores Xeon de 4 núcleos, 16 GB de RAM, HD de 250 MB; 

- UPS de 5 kVA; 

- Códigos computacionais: COLUMBUS, MOLPRO, GAUSSIAN, POLYRATE, 
GAUSSRATE, NWCHEM, VANT, GEANT4, MCNPX. 
 

 
 

 

- Desenvolver aplicativos de alto desempenho utilizando computação em paralelo em 
linguagens de alto nível, tais como FORTRAN, C e C++; 

- Conhecer e utilizar pacotes matemáticas/computacionais de alto nível, tais como 
BLAS, LAPACK, OPENMP e MPI, e os aplicativos científicos listados acima; 

- Simular nas áreas de plasmas para aplicações tecnológicas, visando a compreensão de 
diversos tipos de descargas elétricas para aplicações em áreas como a indústria 
aeronáutica e na área de fusão controlada, possibilitando estudos de caos e dinâmica 
não-linear, que além da aplicabilidade em fusão podem ser aplicadas em áreas como 
plasma espacial; 

- Obter parâmetros termodinâmicos de reações químicas (calor de formação, calor de 
combustão, entalpia, entropia, energia livre, etc); 

- Obter parâmetros cinéticos de reações elementares presentes em mecanismos 
reacionais (equação de Arrhenius); 

- Espectroscopia eletrônica e vibro-rotacional de moléculas (espectro UV-VIS, 
infravermelho e micro-ondas); 

• Reatividade e estrutura de: moléculas com potencial energético, de aglomerados 
moleculares e de nanomateriais com potencial semicondutor; 

- Obter de espectros e fluências de radiação e partículas na atmosfera devido a raios 
cósmicos; 

- Estimar os efeitos de radiação em dispositivos eletrônicos; 
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- Efetuar cálculos teóricos “estado da arte” na ciência básica para a seleção e 
optimização de materiais com aplicações em novos dispositivos em optoeletrônica e 
spintrônica; 

- Obter propriedades eletrônicas, estruturais e termodinâmicas de materiais 
semicondutores, suas ligas e heteroestruturas; 

- Obter propriedades eletrônicas e de transporte de sensores baseados em materiais 
bidimensionais com aplicações ambientais e biológicas; 

- Desenvolver metodologia para obtenção de estados excitados em materiais 
semicondutores; 

- Simular materiais bidimensionais com aplicações em optoeletrônica; 

- Estudar isolantes topológicos; e, 

- Simular e modelager sistemas físicas complexas nas áreas da Física Nuclear e das 
Partículas, Física do Estado Sólido, Física Química, Física de Nanotecnologia e 
Materiais e Física de Plasmas. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Espectroscopia de 
Luminescência  -   

 

 

  

Realizar análise e caracterização 
de materiais sólidos e líquidos por meio 
da espectroscopia de excitação e de 
emissão de luminescência em modo 
estacionário. 

 
 
 

 

- espectrômetro de luminescência em modo estacionário (FS920 – Edinburgh 
Analytical Instruments Ltd) com a seguinte configuração: (a) lâmpada de xenônio 
(Xe900 – 450W – Osram Lamp), (b) monocromadores de excitação e de emissão do 
tipo Czerny-Turner providos de dupla grade holográfica de difração, (c) 
fotomultiplicador no modo de contagem de fótons na região de 200 a 670 nm (S300 - 
Single Photon Photomultiplier Detection System), (d) programa computacional FS 920 
em ambiente Windows. 
 

 
 

 

- Obter espectros de excitação e de emissão de fluorescência; 

- Estudar materiais compósitos poliméricos; 

- Estudar materiais poliméricos; e, 

- Estudar materiais luminescentes. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Monitoração de Radiação 
Atmosférica  -  ATMOSRAD 

 

 

  

Apoiar atividades que necessitem medidas da 
radiação ionizante e não ionizante. 

 
 
 

 

- cintilador 3”x 3” de Iodeto de Sódio ativado com 
Tálio [NaI(Tl)] acoplado com uma fonte de alta 
tensão (1400 VDC) e fotomultiplicadora(PM) com 
eletrônica de aquisição de dados para 
monitoramento de séries de longo tempo; 

- analisador de espectro de raios gama com alimentação e aquisição de dados 
automático e portátil acoplado a um laptop Dell VOSTRO para realizar medidas da 
radiação local (inclusive proveniente do gás radônio) em função da energia (0,30 keV a 
10,0 MeV); 

- contadores Geiger RM-60; 

- contadores Geiger RM-80; 

- contador Geiger STS-100; 

- detectores para medir nêutrons térmicos, epitérmicos e rápidos com alta tensão e 
eletrônica associada (portátil), com prontidão para voo a bordo de avião ou balão 
estratosférico; 

- analisador espectral de RF SpectranNF, portátil, com início em 1Hz e fim em 1000kHz 
com 0,3Hz de intervalo de varredura e precisão em menor tempo de amostragem de 5 
ms; 
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- analisador espectral de RF SpectranHF, portátil, com início em 1000kHz e fim em 9,4 
GHz com passo de 1Hz de intervalo de varredura e menor tempo de amostragem de 50 
ms podendo detectar potência de até – 170 dBm; e, 

- radiômetro IR (8-12µm) com quatro sensores visando 370 em relação ao Zenith local 
com monitoramento minuto por minuto de nebulosidade e altura média de nuvens 
tanto de dia como noite que passam através do DCTA até altura de 8000 metros. 
 

 
 

 

- Realizar medidas da radiação ionizante e não ionizante na baixa atmosfera da região 
de São José dos Campos, SP, Brasil. 

- Estudar as possíveis correlações existentes entre essas radiações e fenômenos 
atmosféricos na região, principalmente na presença de relâmpagos e descargas elétricas 
e presença do gás radônio, locais. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Óptica e Espectroscopia    
 

 

  

Apoiar o estudo de plasmas frios 
e quentes. 

 
 
 

 

- Monocromador Princeton f = 0,50 m; 

- programa de aquisição de dados 
espectrais; 

- bomba mecânica de vácuo Edwards; 

- garrafas de gás: Ar, O2, H2; 

- fluxímetros MKS para gases; 

- caixa de ferramentas Gedore com ferramentas diversas; 

- conjunto de lentes convergente e divergentes; 

- conjunto de espelhos • 11 – microscópio óptico médio; 

- aparelho de laser pequeno; 

- fotômetros; 

- miliamperímetros digitais Keithley; 

- tubos e conexões metálicas com oring para vácuo; 

- fonte para laser spectra physics; 

- interferometer driver spectra physics; 

- fonte DC de 0 a 3Kv; 
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- estabilizador de tensão alternada; 

- mesa optica com 5m2; 

- bancos opticos lineares; 

- banco optico linear de 1m da Pasco e suportes imantados; 

- Fonte dc e picoamperimetro Keithley; 

- registrador V-I; 

- Interferômetro; 

- resistores e capacitores; e, 

- tubos de vidro, fios e conectores para gases. 
 

 
 

 

- Obter espectros desde o infravermelho próximo ao ultravioleta; 

- produzir microplasmas atmosféricos; 

- efetuar o estudo de emissão de radiação eletromagnética (luz); 

- efetuar o estudo de alargamento de linhas espectrais; 

- obter imagem Schlieren; 

- efetuar o estudo de plasmas; 

- auxiliar na caracterização completa de plasmas frios (catodo oco, RF, micro-ondas, 
Magnetron Sputtering e outros) e quentes (plasmas térmicos, jatos de plasma). 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Pesquisa do Departamento 
de Química 

 

 

  

Apoiar às atividades de ensino e 
pesquisa de Química oferecidas aos 
alunos do ITA. 

 
 
 

 

- Balanças analíticas e semi-analíticas; 

- Banhos de água (com aquecimento e 
resfriamento); 

- Banhos de ultrassom para limpeza; 

- Medidores de pH e condutividade; 

- Glove box; 

-  Processador ultra-sônico Hielscher UP200S; 

- Moinhos de bolas; 

- Centrífuga Cientec CT 6000 (até 10.000 RPM); 

- Estufas de secagem com e sem circulação de ar; 

- Estufa à vácuo • Fornos elétricos de aquecimento horizontal, vertical ou tubular, de 
aquecimento até 1100 °C; 

- Viscosímetro Saybolt; 

- Viscosímetro Brookfield; 
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- Banho para viscosímetro de Ostwald; 

- Microscópio óptico Zeiss (luz refletida e transmitida); 

- Lixadeira/Politriz Motorizada Arotec/mod. APL-04; 

- Câmara salina para ensaios de corrosão; 

- Potenciostato Autolab; 

- Espectrofotômetros UV-VIS; 

- Calorímetro Diferencial Exploratório Shimadzu DSC-60; e, 

- Cromatógrafo de íons Dionex ICS-2500. 
 

 
 

Desenvolver projetos nas seguintes linhas de pesquisa: 

- Materiais Coloidais e Nanoestruturados 

- Eletroquímica e Corrosão 

- Espectroscopia de Fotoluminescência em Estado Estacionário 

- Estudo Teórico de Estrutura Eletrônica e Reatividade 

- Materiais Energéticos e Simulação de Escoamentos Reativos em Propulsão Química 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Pesquisa em Educação 
Científica e Tecnologia  -  LPECT 

 

 

  

 
Apoiar iniciativas voltadas à 

pesquisa em Educação Científica e 
Tecnológica, com ênfase em 
Educação  Digital, atendendo a 
expectativas institucionais da Pro-
reitoria de Graduação e do Programa 
de PósGraduação do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O 
eixo integrador das ações refere-se à 
pesquisa e investigação de 
tecnologias educacionais dedicadas 
ao ensino da engenharia e modelos 
de ensino-aprendizagem que serão elaborados e testados no próprio ITA, e em 
instituições parceiras. 

 
 
 
 

 

- Sala inteligente; 

- Computadores; 

- notebooks, câmeras, tablets; 

- Softwares para desenvolvimento de objetos educacionais digitais; 

- Projetores; 

- Laboratório de acesso remoto (weblab). 
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- Conceber modelos de ensino-aprendizagem que ocorrem em ambientes 
arquitetônicos que apresentam convergência local-remota de mídias analógicas e 
digitais (‘Sala Inteligente’); 

- investigar a resposta dos estudantes cursando ciências fundamentais, a modelos de 
ensino-aprendizagem voltado a educação por projetos tecnológicos; 

- conceber modelos de ambientes digitais dedicados à educação e sua investigação no 
âmbito docente-discente-institucional; e, 

- conceber tecnologias que permitem a criação e utilização por docentes e discentes de 
laboratórios, com gestão remota por Internet. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Instalações Hidráulica e 
Prediais 

 

 

  

Apresentar aos alunos os principais 
materiais e componentes utilizados em 
instalações hidráulico-sanitárias prediais. 

 
 
 
 

 

- Mostruário de tubos e conexões de PVC, PPR, 
PEX e ferro fundido para instalações de água 
fria, água quente, esgoto e águas pluviais; 

- Mostruário de louças e metais sanitários; 

- Válvulas e bombas centrífugas em corte; 

- Painéis com vistas apresentando instalações de água fria, água quente, esgoto e águas 
pluviais de um banheiro, uma cozinha e área de serviço. 
 

 
 

 

- Efetuar aulas prévias / posteriores às visitas técnicas em obras de instalações prediais; 

- Apoiar às aulas de instalações prediais. 
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

Laboratório de Dinâmica e Vibrações  -  
LVD 

 

 

  

Apoiar o ensino e a 
pesquisa voltados à simulação 
numérica e caracterização 
experimental da dinâmica de 
sistemas mecânicos, com 
ênfase nas seguintes linhas de 
pesquisa: Controle de 
vibrações; Controle 
aeroelástico; Modelagem 
estocástica e confiabilidade 
estrutural; Dinâmica de 
materiais compostos; 
Monitoramento de integridade 
estrutural; e, Dinâmica de 
estruturas espaciais. 

 
 
 

 

- microcomputadores; 

- acelerômetros piezelétricos; 

- células de carga piezelétricas; 

- excitador eletrodinâmico com amplificador de potência; 

- martelo de impacto; 

- sistema de aquisição de dados/analisador espectral de 24 canais; 

- amplificador de potência para atuadores piezelétricos, gerador de funções; 

    IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddoo  SSeettoorr  
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- osciloscópio; 

- multímetros digitais; 

- base inercial; 

- mesa inercial; 

- suportes para fixação de estruturas; e, 

- bancadas didáticas lineares e rotacionais. 
 

 
 

 

- Realizar modelagem dinâmica de estruturas de pequeno, médio e grande porte pela 
técnica de elementos finitos; 

- Caracterizar, experimentalmente, o comportamento de estruturas de pequeno porte; 
e, 

- Investigar soluções para problemas de controle de vibrações e monitoramento de 
integridade estrutural. 
 

                          CCoommppeettêênncciiaass  
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