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O CENÁRIO ATUAL
Com a crescente competição no mercado 

internacional pelo acesso ao espaço, as 

atividades de projeto, desenvolvimento e 

construção de foguetes, seus motores e 

componentes associados ganham importância 

decisiva no contexto do desenvolvimento do país.  

A engenharia brasileira avança nesse campo 

através do trabalho nas empresas privadas, nos 

centros de pesquisa e desenvolvimento e ao criar 

opções para atrair novos talentos para o setor. 
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Space Ship Two

Space X

Bigelow

Masten Space System

Espaço – A próxima fronteira comercial



TREINAMENTO BASEADO NO DESAFIO

A INOTECH cumpre sua função ao orientar estudantes de 

engenharia, dentro de um ambiente de trabalho que estimula 

os alunos a avançarem em seu aperfeiçoamento profissional 

ao serem confrontados com os desafios de aplicar na 

prática, as teorias que aprendem na escola.

A INOTECH escolheu o tema “Motores de Foguetes” como 

aquele que combina as duas qualidades que procuramos: 

desafiadora o suficiente para estimular a criatividade dos 

participantes, mas factível, de modo a manter o interesse.





Empuxo = 500 N

Propelentes = Oxigênio Gasoso e Etanol

Status : - Calibração da Injetora – Dezembro 2010

– Teste no banco de provas em Maio 2011

Motor modelo RE-50

Pressão na câmara = 2 MPa

Temp. na câmara = 2.700 K

Diâmetro da tubeira = 14 mm

Diâmetro da câmara = 50 mm

Comprimento = 200 mm



Status : -

Construção – Março 2011

Teste em bancada  - Junho 2011

Empuxo: 2000 N

Propelentes:

Oxigênio Líquido e Etanol

Motor modelo RE-200

Câmara de combustão:

Comprimento = 350 mm

Diâmetro = 100 mm

Pressão = 2,5 MPa

Temperatura = 2.700 K





Modêlo = RE-100

Empuxo = 100 Kg

Propelentes = Oxigênio Líquido e Bio-Querosene

Pressão na câmara = 2 MPa

Temperatura na câmara = 3.000 K

Diâmetro da tubeira = 22 mm

Diâmetro da câmara = 71 mm

Comprimento total = 265 mm

Status : - Projeto inicial - Julho 2010

- Novo projeto com camara de cobre – Maio 2011

– Construção até Julho 2011



Modêlo = RE-500

Empuxo = 500 Kg

Propelentes = Oxigênio Líquido

e Bio-Querosene

Pressão na câmara = 2,5 MPa

Temperatura na câmara = 3.000 K

Diâmetro da tubeira = 43 mm

Diâmetro da câmara = 120 mm

Comprimento total = 550 mm

Status : - Projeto – Março 2011

– Construção até fins de 2011



Status : Conclusão em Fevereiro de 2011

Calibração da unidade injetora



Calibração da unidade injetora

do motor RE-100

Status : Em andamento



Banco de Provas para o motor completo

Projeto em 2011

Construção em 2012



PROJETO DE MOTOR DE FOGUETE

A PROPELENTE LÍQUIDO

Eng. René Nardi 

MSc, MBA

Este livro é uma introdução 

à engenharia de foguetes, 

escrito para o estudante de 

ciências exatas. Tem caráter 

prático. Funciona quase 

como um manual. Reúne em 

um único local as 

informações necessárias 

para projetar, desenvolver e 

construir motores de 

foguetes de pequeno porte, 

que funcionem com 

propelentes líquidos.



INÍCIO

Encontrar

MR ; TC;

M e γ

Calcular

C* ; Cf e 

ISP

Calcular

WT ; WO

e WF

Calcular

AT ; DT e 

VT

Calcular

AE ; DE e 

VE

Definir a 

geometria 

da tubeira

Recalcular 

e reajustar 

os valores.

Calcular

DC ; LC

Definir F; Pc 

e os

propelentes

Seguência de projeto

Podemos ressaltar 

que o livro 

apresenta uma 

metodologia de 

trabalho. Cujo 

objetivo é orientar 

os leitores através 

de uma seqüência 

de tarefas que o 

levará a completar 

o projeto do motor.

PROJETO DE MOTOR DE FOGUETE

A PROPELENTE LÍQUIDO





Road Map para 2011

Construir o motor RE-200 Março 

Testar o motor RE-50 Maio

Construir o motor RE-100 Junho

Testar o motor RE-200 Julho

Testar o motor RE-100 Agosto 

Construir o motor RE-500 Setembro

Projeto do banco de provas Outubro

III Seminário Jato Propulsão Outubro

Iniciar o projeto do veículo completo –

Foguete Universitário  - SDS



O QUE FAZ A INOTECH-Espacial

As atividades principais da Inotech estão relacionadas 

aos setores aeronáutico, espacial e defesa, com foco 

nos campos de projeto, desenvolvimento e testes de 

componentes e sistemas embarcados. 

Estamos nos posicionando para fornecer componentes e 

sistemas para uso em motores de foguetes a 

propelentes líquidos, unidades injetoras de propelentes, 

válvulas de controle de fluidos, tanques de 

armazenamento de propelentes, bombas de alimentação 

de propelentes, tubulações e conectores.
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