


•  Estimular entre os alunos do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) o interesse 
na engenharia, em especial nas atividades 
aeroespaciais 

•  Ser uma alternativa para os alunos como 
uma iniciativa técnica na área aeroespacial 

•  Desenvolver um foguete competitivo para 
a competição internacional IREC, no Utah, 
EUA. 

 



IREC 
2015 



A IREC é uma competição internacional de foguetes de 
sondagem que reune vários dos melhores estudantes 

de engenharia aeroespacial do mundo. 
 

2011 2012 
2014 2013 



A equipe atualmente participa da categoria Básica 

Categoria Básica: 
•  10000 pés 
•  Carga-paga: 10 libras 
•  Reflyable 



Programação:  
•  Brasil: desenvolvimento do projeto 
•  Los Angeles: compras e visitas 

técnicas (NASA, SPACEX) 
•  Green River: lançamento do foguete 



Com apenas quatro anos 
de existência, a equipe já 
coleciona vitórias: 
 
•  1ª participação (2011): Prêmio 

“Award for Technical Excellence”  
 
•  2ª participação (2012): Primeiro 

lugar em projeto técnico em sua 
categoria  

 
•  3ª participação (2013): 

Novamente, o prêmio “Award for 
Technical Excellence”  

•  4ª participação (2014): Melhor 
voo da história do Rocket Design 



Para o futuro, a equipe 
tem planos ainda 

maiores 



Depois de toda a experiência 
adquirida nessas quatro 

participações, a equipe almeja 
o Primeiro Lugar Geral 



Divisão em subsistemas 
•  Propulsão 
•  Mecânica de voo 
•  Aerodinâmica 
•  Estruturas 
•  Recuperação 
•  Eletrônica 
•  Engenharia de sistemas 
•  Gestão de projetos 



•  Projeto do motor 
•  Manufatura do proprelente 

sólido (KNDX) 



•  Envelope de voo 
•  Análise de trajetória 



•  Cálculos e simulações para 
características aerodinâmicas 

•  Análise de estabilidade 



•  Cálculos e simulações de 
esforços nos componentes 

•  Manufatura das peças 



•  Paraquedas Drogue e Main 
•  Sistema de ejeção 



•  Aquisição e armazenamento de 
dados 

•  Gravação de vídeo 



•  Análise sistêmica de requisitos 
e testes 

•  Integração do foguete 



•  Marketing, finanças e logística 
•  Gerenciamento da equipe e dos 

prazos 



Obrigado! 

EQUIPE ITA  
ROCKET DESIGN 

Rumo ao espaço! 


