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RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso tem a finalidade de analisar os aspectos e parâmetros que 

influenciam na construção e desenvolvimento de um motor foguete a propelente sólido. Para 

isso, a pesquisa é pautada no projeto e desenvolvimento de um motor real a ser utilizado em um 

minifoguete cuja missão é chegar ao apogeu de 1.000 m. Ao longo do texto, são apresentados 

os princípios básicos de um foguete, e todos os aspectos teóricos nos quais a pesquisa foi 

pautada. É fabricado um motor foguete e testado em bancada, assim como em lançamento, onde 

se analisam os dados reais e é feita uma comparação entre os dados computacionais e os dados 

experimentais.  

 

Palavras-Chave: Foguete; Propulsão; Propelente Sólido. 

 

 

  



 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This project has the purpose of analyzing the aspects and parameters that influence the 

construction and development of a solid rocket motor. For this, the research is based on the 

design and development of a real engine to be used in a model rocket in which mission is to 

reach the apogee of 1,000 m. Throughout the text, the basic principles of a rocket are presented, 

and all the theoretical aspects in which the research was based. A rocket motor is fabricated, 

and bench tested, as well as in launch, where the real data is analyzed, and a comparison is 

made between the computational data and the experimental data. 

 

Key-Words: Rocket; Propulsion; Solid Rocket Motor. 
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2  INTRODUÇÃO 

 

Um foguete é um veículo. Porém seu funcionamento difere um pouco dos veículos 

tradicionais, como automóveis, barcos, ou outros veículos mais conhecidos. Seu princípio se dá 

por uma explosão muito rápida e controlada, onde um impulso é gerado por meio da reação da 

rápida expulsão dos gases de combustão do motor. Os veículos propelidos a motor foguete 

baseiam-se no princípio da ação e reação de Newton, para movimentar-se, ou seja, a combustão 

realiza uma força, a partir da queima do combustível que libera gases em alta velocidade, e 

como reação à força que foi gerada o foguete se movimenta na direção oposta a essa força, 

porém com a mesma intensidade. 

Foram os Chineses, no século XIII, os primeiros a criar os foguetes da maneira como 

conhecemos. Utilizando a pólvora (criada pelos mesmos entre os séculos IX e X) que já era 

comum devido aos fogos de artifício, os “ancestrais” dos foguetes eram basicamente flechas de 

fogo, sendo utilizados em cerimônias de cunho religioso onde eram arremessados tubos de 

bambu recheados de pólvora ao fogo, onde se acreditava que as explosões afugentaria espíritos 

malignos. Seguindo um natural desenvolvimento tecnológico, os chineses observaram o efeito 

da pólvora e decidiram instalar pavios em tubos de bambu, que quando acessos, subiam como 

os conhecidos fogos de artifício. A partir disso, rapidamente foi notado que tal uso poderia 

funcionar como um propulsor para outros objetos e, utilizando esta tecnologia recém 

descoberta, estes instrumentos foram aperfeiçoados para uso bélico. Registros históricos 

indicam que no século XIII o exército chinês amarrava flechas aos bambus carregados com 

pólvora para combater ataques dos exércitos mongóis. 

Certamente os chineses não imaginariam que seu invento poderia ser tão fundamental 

para o início do conceito, e posteriormente desenvolvimento, de foguetes que levariam à 

exploração espacial séculos mais a frente. Desde então a ciência tem feito cada vez mais 

avanços para chegar aos foguetes que existem atualmente. Da guerra ao espaço sideral. 

Os maiores avanços nesta área foram desenvolvidos durante a corrida espacial do 

século XX, mas se tem notado nos últimos anos um novo respiro no que diz respeito a inovações 

tecnológicas relacionadas a foguetes e possivelmente uma nova corrida espacial, que dessa vez 

não tem como objetivo levar o homem simplesmente para fora da atmosfera, nem mesmo ir 

apenas até a lua, e sim explorar cada vez mais fundo, levando sondas e provavelmente, ainda 

neste século, pessoas até outros planetas. 
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2.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Levanto tudo isto em consideração, a presente pesquisa levanta o seguinte 

questionamento: Quais seriam os parâmetros presentes em um projeto, construção e 

performance de um motor foguete a propelente sólido, mais precisamente aplicado a um 

minifoguete para alcançar o apogeu de 1.000 m?  

 

2.2 OBJETIVO  

 

Para responder os questionamentos aqui levantados, a presente pesquisa, se propõe a 

especificar todos os passos relacionados ao projeto do sistema de propulsão desde a idealização, 

construção, até a experimentação para finalmente responder quais são os parâmetros presentes 

em um projeto e construção de um motor foguete a propelente sólido. 

Além do objetivo principal supracitado, o autor espera contribuir para a literatura na 

área de foguetes, tendo esta obra como útil para futuros trabalhos próprios ou de terceiros que 

compartilham dos mesmos interesses. 

Ademais, é possível se dizer que a maior motivação para a escolha do presente tema, 

foi a criação da Equipe Lufft de foguetemodelismo, da Universidade Federal Fluminense, no 

ano de 2018, o que propiciou ao autor o desenvolvimento do já existente grande interesse e 

entusiasmo quanto ao tema. 

Como caráter de contexto, é necessário explicar que o foguete desenvolvimento pela 

Equipe Lufft, incluindo o sistema propulsivo desenvolvido pelo autor desta pesquisa, foi feito 

para fins de competições de foguetemodelismo. 

 

 

2.3 A EQUIPE LUFFT E O FOGUETEMODELISMO NO BRASIL 
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Competições de foguetemodelismo são bastante difundidas no exterior, 

principalmente nos EUA, onde jovens universitários competem em variadas modalidades com 

seus variados foguetes experimentais. 

Por volta do ano de 2016, várias equipes brasileiras, bem como eventos relacionados 

a essa área, surgiram em um pequeno intervalo de tempo, com a proposta de disseminar essa 

cultura (mesmo que tardiamente) no país. Em meados de 2018, foi fundada a equipe Lufft de 

foguetemodelismo da UFF, sendo uma das últimas universidades públicas do estado do Rio de 

Janeiro a iniciar tal prática. 

A Lufft é uma equipe pertencente ao ramo estudantil IEEE UFF e foi fundada por 

alunos de engenharia da UFF (incluindo o autor desta presente pesquisa) e tem como finalidade 

projetar, pesquisar, desenvolver e fabricar foguetes com o intuito de participar de competições 

de foguetemodelismo, sendo elas nacionais ou internacionais, bem como a integração de 

diversas áreas de conhecimento, com atividades multidisciplinares, proporcionando assim uma 

experiência única de vivência prática e relação interpessoal para com os alunos membros, se 

mostrando um complemento para as disciplinas teóricas oferecidas pelos respectivos cursos.  

O nome Lufft, surgiu do radical alemão “Luft” que significa ar/aéreo/atmosfera, porém 

foi acrescentado mais um “f” ao termo para que dentro do nome da equipe tivesse a palavra 

UFF, nome da universidade, assim como diversas equipes do campus. 

A pesquisa que será abordada neste trabalho, se refere ao sistema de propulsão do 

foguete Selene I (homônimo ao nome da missão em questão), sendo este nome derivado da 

deusa grega da lua. A missão, de mesmo nome, nasceu com o objetivo lançar um foguete capaz 

de alcançar um apogeu de 1000 m de altura. 

Logo abaixo, veja na Figura 1.1 o logotipo da equipe Lufft de foguetemodelismo. 
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Figura 2.1 - Logotipo da equipe Lufft 

 

Fonte: (Elaborado pelo autor – Equipe Lufft) 

Finalizando tal apresentação introdutória, a seguir serão mostrados os princípios 

básicos do funcionamento de um foguete genérico. 

 

2.4 PRINCÍPIOS DE UM FOGUETE E SUA PROPULSÃO 

 

No próximo capítulo, é apresentado um referencial teórico por trás do sistema 

propulsor aqui proposto. Entretanto, antes de se aprofundar mais no assunto, julga-se necessária 

uma pequena introdução sobre os fundamentos de um foguete, como se segue pode observar a 

seguir. 

Um foguete geralmente é constituído pelos seguintes elementos básicos: 

 Carga Útil; 

 Aviônica – Eletrônica embarcada; 

 Fuselagem e dispositivos de estabilidade; 
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 Dispositivo de propulsão; 

A carga útil é o objetivo final pelo qual o foguete é lançado: pode ser, por exemplo, 

um experimento científico, cargas militares (por exemplo: explosivos), tripulantes humanos, 

animais, etc.  

A aviônica diz respeito a todo o sistema eletrônico embarcado, responsável por 

quaisquer recepções e transmissões de sinais, bem como todo controle eletrônico e 

computacional, em nível de tempo real, ou para análises posteriores. 

A fuselagem compreende toda a parte externa do foguete, incluindo o corpo cilíndrico 

(podendo ser dividido em módulos), e pelos dispositivos de estabilidade (aletas e coifa). 

Este trabalho tem maior foco no sistema propulsivo de um foguete, portanto as 

explicações referentes a propulsão e propelentes são descritas com mais detalhes a seguir. 

No campo de motores foguete existem tipos diferentes de sistemas propulsivos, sendo 

alguns destes: Químicos, nucleares, à plasma, entre outros. Este texto dará foco somente aos 

sistemas de propulsão química, mais precisamente a propulsão relacionada a propelentes 

sólidos. 

O termo propulsão pode ser definido, de forma genérica, como o ato de modificar o 

movimento de um corpo, ou mais brevemente, realizar o ato de empurrar um corpo. Assim, 

sistemas propulsivos são aqueles capazes de gerar forças que alterem a direção ou intensidade 

da velocidade de um corpo, esteja este em movimento ou em repouso.  

Um motor foguete é disposto de três elementos: Câmara de combustão, tubeira e 

propelente. A seguir são dadas breves explicações sobre esses três elementos, os quais têm toda 

a sua fundamentação teórica melhor explicada no próximo capítulo. 

A câmara de combustão é o ambiente onde ocorrerá a mistura do oxidante com o 

combustível, e a partir da ignição haverá uma reação exotérmica resultando na expulsão de 

gases em alta velocidade, que vão de encontro a um bocal convergente divergente. 

Bocal, ou tubeira, é um elemento do motor foguete que tem como objetivo aumentar a 

velocidade de saída dos gases, fazendo assim com que o empuxo seja muito maior do que na 

ausência do mesmo.  
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Já o propelente, nada mais é do que o elemento gerador da propulsão. Aqui na presente 

pesquisa, os termos “propelente” e “combustível”, são comumente utilizados como 

semelhantes, pelo simples fato de que a reação é realizada pela mistura, em condições de 

ignição, de um combustível com um oxidante.  

2.4.1 Propulsão Química 

 

Este texto terá como foco os sistemas propulsivos químicos para motores foguete, nos 

quais se classifica de três formas, como exemplificado a seguir, segundo Ribeiro (2013): 

Motores Foguete a Propelente Sólido: O combustível e o oxidante estão misturados 

em um bloco sólido, que é denominado como grão. O propelente sólido pode ser disposto em 

segmentos de vários desses grãos, ou apenas um único grão. O formato do propelente é 

conformado com o da câmara de combustão. É o tipo mais simples de produção, 

armazenamento e transporte. A desvantagem do uso de propelente sólido está ligada ao fato de 

que, uma vez iniciada a ignição, não há a possiblidade de controles posteriores, e assim a queima 

toda é realizada em poucos segundos. Veja abaixo, na Figura 1.2, um desenho esquemático de 

um motor foguete a propelente sólido. 

 

Figura 2.2 - Exemplo de Motor a Propelente Sólido 

Fonte: (Sutton, 2010) 

 

Motores Foguete a Propelente Líquido: Diferente do propelente sólido, neste caso 

tanto o combustível, quanto oxidante são líquidos, sendo dispostos cada um em um tanque 
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separado, e no momento que se deseja iniciar a ignição esses dois elementos são pressurizados 

e injetados na câmara de combustão, onde ocorre toda a reação química já explicada 

anteriormente, com o objetivo de gerar o empuxo que fará com que o foguete decole. Os 

parâmetros podem ser controlados remotamente apenas controlando-se as válvulas de liberação 

de combustível e oxidante, o que resulta em um tempo muito maior de queima e em um maior 

controle às partes interessadas no lançamento do foguete, podendo gerar empuxos muito 

maiores a partir de câmaras muito menores, se comparar com os propelentes sólidos. A 

desvantagem é o fato de ser mais perigoso que os outros dois tipos aqui mencionados, desse 

modo resultando em um difícil manuseio, armazenamento e transporte, tendo um sistema de 

distribuição muito mais complexo a ser projetado. 

Veja abaixo um esquema exemplificativo de um motor foguete a propelente líquido, 

de acordo com a Figura 1.3. 

 

Figura 2.3 - Exemplo de Motor a Propelente Líquido 

 

Fonte: (Sutton, 2010) 
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Motores Foguete a Propelente Híbrido: Este caso é a junção dos dois anteriores. Isto é 

consequência da existência de um combustível sólido, e um oxidante líquido. Sem muito 

detalhar, é possível dizer que todas as vantagens e desvantagens estão em um nível 

intermediário com relação ao sólido e líquido. Não gera empuxos tão elevados quanto o 

propelente líquido, e por isso alcança um apogeu menor para uma mesma massa, quando 

comparado com este, porém tem maior facilidade de manuseio, transporte e armazenagem do 

que o propelente líquido. É possível haver um maior controle da reação, com relação ao 

propelente sólido, a partir do controle das válvulas de liberação do oxidante. Um exemplo pode 

ser visualizado através da Figura 1.4 abaixo. 

 

Figura 2.4 - Exemplo de Motor a Propelente Híbrido 

 

Fonte: (Sutton, 2010) 

 

A seguir, apresenta-se a tabela 1.1, onde é possível observar a comparação entre os 

três tipos de propelente mencionados acima, com relação a seu impulso específico, tempo 

característico e aplicações. 
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Tabela 2.1 - Comparação entre os propelentes sólido, líquido e híbrido 

Tipo de 

Propelente 

Impulso 

específico (s) 

Tempo 

característico 
Aplicações 

Sólido 260 a 300 Segundos 
Lançamento e inserção 

em órbita 

Líquido 290 a 350 Minutos 

Lançamento, controle de 

altitude, inserção em 

órbita e manutenção de 

órbita 

Híbrido 320 a 460 Minutos 

Lançamento, inserção em 

órbita e manutenção de 

órbita 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com referência a Ribeiro (2013) e Carande (2011).   
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2.5  RESUMO DA METODOLOGIA EMPREGADA 

Neste capítulo será descrita toda a metodologia da pesquisa, bem como seus 

parâmetros. Inicialmente foi feita uma breve introdução, incluindo motivação, objetivo e 

histórico sobre o tema. Agora, será descrita a forma com que a pesquisa foi feita, a hierarquia 

de ações, para a partir disso ser demonstrado todo o referencial teórico, e finalmente a 

demonstração dos experimentos e testes, resultados e conclusão.  

2.5.1 A Metodologia de Ribeiro 

 

Segundo Ribeiro (2013), um projeto de motores a propelente solido deve seguir uma 

hierarquia de etapas, onde se inicia pelos requisitos da missão, e é possível uma 

retroalimentação do modelo de modo a se refinar cada vez mais o projeto, até que todas as 

tolerâncias estejam dentro de um padrão de qualidade desejado. Veja abaixo, na Figura 1.5, a 

representação gráfica desta metodologia. 

Figura 1.5: Diagrama da metodologia 

Fonte: Ribeiro (2013) 
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Tal metodologia é dividia em 3 ciclos: 

● Clico 1: Desempenho do Motor 

● Ciclo 2: Cálculo Termo-Estrutural 

● Ciclo 3: Otimização e Dados de Saída 

A seguir se evidencia cada um dos ciclos, sua importância em todo o sistema, e como 

eles se complementam para o resultado final. 

Ciclo 1: Desempenho do motor 

 

Como dado de entrada se utilizam os requisitos da missão, o qual neste caso sendo 

atingir a altitude mais próxima a 1.000 m de apogeu. 

A partir disso, utilizando a tabela EzRocket (Nakka, 2014), se utiliza como dados de 

entrada (em adição ao apogeu desejado), as estimavas da massa do foguete (sem o propelente) 

e o diâmetro máximo da fuselagem. Como dados de saída obtém-se a geometria da câmara de 

combustão (diâmetro, comprimento, volume e massa), o volume de propelente e massa do 

foguete no instante do lançamento. 

Utilizando os dados obtidos na tabela SRM (Nakka, 2014), em conjunto com a pressão 

máxima de projeto (depende do material e espessura da câmara de combustão), é possível obter 

os dados finais do motor, sendo esses: 

● Impulso total 

● Impulso médio 

● Tempo de empuxo 

● Impulso específico 

● Classificação do motor 

● Razão entre a área de queima e área da garganta 

Além disso, é possível obter a geometria da tubeira, e a curva Empuxo x Tempo.  
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Ciclo 2: Cálculo Termo-estrutural 

 

Como descrito anteriormente, é realizado o cálculo da espessura do motor, com base 

no material a ser utilizado e massa final do motor vazio (como uma restrição, já que neste tipo 

de projeto deseja-se um foguete o mais leve possível). 

Com a espessura definida, é possível calcular a espessura da zona afetada pelo calor 

da reação de combustão.  

Ao final desta etapa, é definida uma nova espessura ótima para o motor. 

 

Ciclo 3: Otimização e Dados de Saída 

 

A partir do resultado na etapa anterior, se refaz todo o ciclo 1 com a nova espessura (e 

consequentemente nova massa), até que o projeto esteja o mais próximo possível do resultado 

desejado. 

Todo referencial teórico, e equações omitidas, neste capítulo serão detalhados nos 

próximos capítulos. 

 

2.5.2 Fabricação e Experimentação 

 

Após todo projeto preliminar do motor definido, faz-se o modelo 3D computacional 

do motor e começa a fabricação. 

Em seguida, serão realizados testes experimentais, começando pelo teste estático, onde 

se faz a ignição do motor foguete em uma bancada de testes acoplada a uma célula de carga, 

onde será possível averiguar todos os dados de saída fornecidos pela SRM. 

A partir da análise dos erros comparando os resultados experimentais com os 

simulados, utiliza-se a tabela EzAlt (Nakka, 2014), para averiguar a relação entre os dados 

projetados para a propulsão, e uma faixa de massa do foguete, de modo a ser possível projetar 
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toda a fuselagem e seus elementos, bem como definir restrições de massa, que antes eram 

apenas estimativas para poder projetar o motor, e começar a fabricação do foguete completo. 

Por último, são realizados testes, onde pode ser feita a análise final de todas as 

projeções simuladas: 

Primeiro faz-se necessária a realizações dos testes estritamente propulsivos, onde é 

possível medir a força de empuxo ao longo do tempo, através dos chamados “testes estáticos”. 

Após isso, é possível realizar teste de voo, como validação do sistema como um todo.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 EMPUXO EM FOGUETES 

 

Os requisitos da missão são a parte mais importante do projeto. Neste caso, um dos 

requisitos é o apogeu a ser alcançado, e abaixo, segundo Sutton e Biblarz (2010), mostra-se esta 

relação com a equação do impulso específico, Equação (2.1.1). A partir do conhecimento do 

ângulo de lançamento, é possível encontrar a aceleração final, Equação (2.1.2). 

 

𝐹 =
𝐼𝑠�̇�

𝑡𝑝
            (2.1.1) 

 

(𝑎0)𝑦 = 𝑔0 [
𝐹 sin 𝜃

𝑤
]         (2.1.2a) 

(𝑎0)𝑥 = 𝑔0 [
𝐹 𝑐𝑜𝑠 𝜃

𝑤
]        (2.1.2b) 

  

    

 Sendo: 

 F – Força de Empuxo 

 Is – Impulso Específico  

 𝑤 ̇ – Vazão em peso do propelente   

 tp  – Tempo de queima  

 a0 – Aceleração inicial (começo da queima do propelente) 

 g0 – Aceleração da gravidade a nível do mar 
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    A partir do resultado acima, é possível calcular a velocidade vertical do foguete após 

a queima do propelente, Equação (2.1.3), e então calcula-se a altitude atingida no apogeu, 

Equação (2.1.4). 

           

 

(𝑢𝑝)𝑦 = 𝑐 ln(
𝑚0

𝑚𝑓
) sin(𝜃) − 𝑔0𝑡𝑝      (2.1.3) 

𝑦𝑧 =
(𝑢𝑝)2

𝑦

2𝑔0
          (2.1.4) 

 

 

Sendo: 

c – Velocidade efetiva da exaustão 

m0 – massa inicial do foguete 

mf – massa final do foguete 

yz – altura de apogeu 

(up)y – Velocidade vertical do foguete após a queima do propelente 

Define-se o empuxo como a força produzida pelo sistema propulsivo de um foguete 

agindo sobre o veículo, através de uma reação experimentada pela sua estrutura devido à ejeção 

de matéria em alta velocidade na saída de gases do motor. 

Humble (1995) expressa o modelo matemático da equação do empuxo, na qual fica 

bem claro e distinto as duas componentes capazes de gerar empuxo em um motor foguete. 

Segundo ele, parte-se da equação mais geral da quantidade de movimento, a 2ª Lei de Newton, 

onde se diz que a soma das forças externa agindo sobre um corpo é igual a taxa de variação 

temporal da quantidade de movimento daquele corpo.  

Colocando a 2ª lei de Newton em sua forma diferencial: 
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∑ 𝐹𝑥 =
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑣𝑥)        (2.1.5) 

 

 

Porém, com o objetivo de analisar as forças geradas pela passagem dos gases de 

exaustão pela tubeira, utiliza-se o modelo de volume de controle por este ser mais simples nesta 

ocasião: 

 
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑣𝑥) =

𝜕

𝜕𝑡
∫ (𝑚𝑣𝑥)

𝑣𝑐
+

𝜕

𝜕𝑡
∫ (𝑣𝑥𝑑𝑚𝑜𝑢𝑡̇ )

𝑣𝑐
−

𝜕

𝜕𝑡
∫ (𝑣𝑥𝑑𝑚𝑖𝑛

̇ )
𝑣𝑐

   (2.1.6) 

 

Mas, m = ρV e �̇� = ρvnA, logo d�̇�  = ρvn dA. 

Assume-se que ρ e vn sejam constantes em dA. Portanto: 

 𝐹𝑥 =
𝜕

𝜕𝑡
∫ (𝜌𝑣𝑥𝑑𝑉)

𝑣𝑐
+

𝜕

𝜕𝑡
∫ (𝑣𝑥𝜌(�⃗�. �̂�))𝑑𝐴

𝑠𝑐
    (2.1.7) 

 

 

Podendo a Equação (2.1.7) ser reescrita de forma generalizada, como: 

𝐹𝑒𝑚𝑝𝑢𝑥𝑜 =
𝜕

𝜕𝑡
∫ (𝜌�⃗�𝑑𝑉)

𝑣𝑐
+

𝜕

𝜕𝑡
∫ (�⃗�𝜌(�⃗�. �̂�))𝑑𝐴

𝑠𝑐
     (2.1.8) 

 

Sendo: 

Fempuxo – Força de empuxo 

ρ – densidade dos gases de saída 

 �⃗�  – Vetor velocidade 

dV – Diferencial de volume 
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�̂� – Versor normal à superfície de controle 

dA –Diferencial de área. 

 

Mais adiante, nesta pesquisa (capítulo 2.5), será demonstrado como encontrar a Força 

de empuxo da equação (2.1.8) e sua relação com a tubeira. 

Na Figura 2.1 abaixo pode ser visualizado um exemplo geral do funcionamento de 

uma câmara de combustão acoplada a uma tubeira: 

 

Figura 3.1 - Câmara de combustão 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Sutton e Biblarz, 2010) 
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3.2 PRESSÃO EM VASOS DE PAREDES FINAS                

 

A câmara de combustão de um motor foguete a propelente sólido é caracterizada pelo 

fato de conter altas pressões internas, em uma geometria cilíndrica, bem como uma espessura 

muito menor que seu raio interno. Assim, se torna razoável utilizar a hipótese de um vaso de 

pressão de paredes finas. 

Segundo HIBBELER (2010), um vaso de paredes finas é aquele que possui uma razão 

entre o raio interno e a espessura como sendo maior ou igual a 10. Isso significa que, nesse 

caso, pode-se considerar que a variação da distribuição de tensões com relação a espessura é 

insignificante, e a mesma pode ser considerada uniforme.  

 A câmara de combustão possui formato cilíndrico, assim, levando em 

consideração um elemento de tensão da parede de um vaso de pressão de espessura t, raio 

interno r e pressão interna p. Como pode ser visualizado na figura 2.2, tal elemento estará sujeito 

a sofrer os tipos de tensões cincunferencial e longitudinal. 

 

Figura 3.2 - Estado plano de tensões em casco cilíndrico 

Fonte: (Beer, 2011) 

 

As tensões atuantes, circunferencial e longitudinal, mencionadas no parágrafo anterior, 

são calculadas pelas Equações 2.2.1 e 2.2.2:  
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𝜎𝑐 =
𝑝𝑅

𝑡
           (2.2.1) 

𝜎𝐿 =
𝑝𝑅

2𝑡
          (2.2.2) 

 

No caso da presente pesquisa, assume-se que a câmara de combustão é fabricada de 

material dúctil, como é descrito mais a frente, no capítulo 3. Portanto, para esta situação, 

segundo a teoria de Tresca-Guest, a falha ocorre quando a tensão máxima de cisalhamento é 

maior que a resistência ao cisalhamento Ssy do elemento. Por sua vez, a tensão máxima de 

cisalhamento pode ser definida como metade da resistência normal de escoamento (NORTON, 

2013).  

Abaixo, nas equações 11 e 13 são demonstradas as relações de resistência ao 

cisalhamento e a tensão de cisalhamento no escoamento de um material dúctil, como sendo:  

 

𝑆𝑠𝑦 =
𝑆𝑦

2
         (2.2.3) 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =  𝜎1 −  𝜎3             (2.2.4) 

 

Assumindo que além de dúctil, o material da câmara seja homogêneo em todos os 

estados de tensões, simplesmente se compara se compara o valor da tensão máxima de 

cisalhamento pelo seguinte critério de falha demonstrado acima. Assim, o fator de segurança é 

dado por: 

 

 

 

𝑁𝑡𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 =
𝑆𝑠𝑦 

𝜏𝑚𝑎𝑥
        (2.2.5) 
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Por conseguinte, segue que a espessura 𝑡 da câmara, leva em consideração a pressão 

interna máxima 𝑃 alcançada durante o funcionamento do motor, o diâmetro 𝐷 da câmara, a 

resistência ao escoamento 𝜎e do material e o fator de segurança 𝑓, como é ilustrado na equação 

14. 

                𝑡=𝑓𝑃𝐷 2𝜎e        (2.2.6) 

No projeto da câmara, também não se pode negligenciar a influência térmica na tensão 

de escoamento do material, na qual sofre grandes modificações dependendo da temperatura da 

combustão dos gases internos, e do projeto de inibição de calor. Mais à frente este assunto será 

mais detalhado. 

 

3.3 TUBEIRA 

 

A tubeira é um elemento essencial na construção de um motor-foguete, é o elemento 

responsável pela conversão da energia interna dos gases em empuxo. Segundo NAKKA (2007), 

a função principal de uma tubeira é canalizar e acelerar os produtos da combustão produzidos 

pela queima do propelente, de tal modo a maximizar a velocidade da exaustão na saída, à 

velocidade supersônica. A tubeira mais comum, também conhecida como tubeira convergente-

divergente ou de Laval, cumpre este feito notável com uma geometria simples. Em outras 

palavras, ela faz isto variando a área da seção transversal (ou diâmetro) em uma forma precisa. 

Ademais, a análise de uma tubeira de foguete envolve conceitos e hipóteses como se segue: 

 Escoamento de fluido compressível, geralmente empregado para gases se 

movendo em velocidade alta (geralmente supersônica - ao contrário do conceito de escoamento 

incompressível, que é usado para líquidos e gases se movendo em velocidades bem abaixo da 

velocidade do som), de modo que um fluido compressível apresenta variação significativa na 

massa específica; 

 Unidimensional, permanente, de um gás ideal, que significa que a direção do 

escoamento é ao longo de uma linha reta, de modo que para uma tubeira o escoamento é 

assumido ser ao longo do eixo de simetria; 
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 O escoamento do fluido é constante no tempo durante a queima. 

Seu formato possui as seguintes geometrias:  

 Bocal convergente: cone de entrada dos gases de exaustão, promove a 

aceleração dos gases;  

 Garganta: seção de menor diâmetro e determinante para o ponto de operação do 

motor;  

 Bocal divergente: cone de saída dos gases de exaustão a velocidade supersônica, 

sua geometria promove a expansão e aumento da velocidade dos gases, consequentemente 

aumenta o efeito propulsivo. 

Segundo Sutton e Biblarz (2010), os perfis internos do divergente e convergente são 

cônicos, com semiângulos na faixa de, geralmente, 15 e 25 graus, respectivamente, para as 

classes de motores usualmente utilizadas no âmbito acadêmico. Motores de melhor 

desempenho trabalham com maiores pressões e taxas de expansão, sendo empregados os perfis 

curvos de sino.  

Segundo Sutton e Biblarz (2010), os sistemas de propulsão de foguetes podem ser 

classificados de acordo com o tipo de fonte energética (química, nuclear, solar), sua função 

básica (booster, sustainer, controle de altitude, mantenedor de órbita, etc.), tamanho, tipo de 

propelente, tipo de construção ou número de unidades propulsivas usadas em um veículo.  

A maneira mais comum de classificação é a partir do método de obtenção do empuxo 

(propulsão solida, liquida, hibrida, nuclear, iônica, etc.). Uma expansão termodinâmica de gases 

é usada na maioria dos motores-foguete, onde, a energia interna do gás é convertida em energia 

cinética, os gases de exaustão são liberados a alta velocidade e pela terceira lei de Newton, ação 

e reação, obtém-se o empuxo (SUTTON; BIBLARZ, 2010).  

Antes de partir para a equação do empuxo, precisa-se definir a velocidade de saída na 

tubeira. Veja abaixo, na Figura 2.3 as três áreas de seção transversal de interesse para o cálculo 

de uma tubeira. 
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Figura 3.3 - Representação das áreas seccionais de uma tubeira 

 

Fonte: Nakka (2007) 

 

Ainda, segundo Nakka (2007), a análise do escoamento de fluido compressível 

envolve quatro equações de interesse particular: 

1. Energia 

2. Continuidade 

3. Quantidade de movimento linear 

4. Equação de estado 

 

A equação da energia é uma declaração do princípio de conservação da energia. Para 

escoamento adiabático entre quaisquer dois pontos, x1 e x2, ela é dada por: 

ℎ1 − ℎ2 =
1

2
(𝑣2

2 − 𝑣1
2) = 𝐶𝑝(𝑇1 − 𝑇2)     (2.4.1) 

 

Sendo:  

h -  a entalpia do fluido 

v –  a velocidade de escoamento unidimensional 

Cp – Calor específico 

T - Temperatura 

 

Visualizando a equação acima, é possível entender que a diminuição da entalpia é 

proporcional ao aumento da energia cinética, de modo que o calor está sendo usado para 

acelerar o escoamento, aumentando sua velocidade. Além disso, a diminuição da temperatura 

se mostra proporcional às duas afirmações anteriores, quando se assume um calor específico 

constante. 
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Ainda, segundo Nakka, seria conveniente considerar o estado de estagnação como 

referência, e modo a considerar uma hipótese em que tal fluido é isentropicamente desacelerado 

à velocidade zero (Resultando em um escoamento estagnado).  

Fazendo V2 = 0, a partir da equação acima, é possível encontrar uma temperatura de 

estagnação T0, como segue: 

𝑇0 = 𝑇 +
𝑣2

2𝐶𝑝
             (2.4.2) 

 

Para um processo isentrópico, podemos utilizar da equação abaixo: 

 

 

 
𝑇0

𝑇
= (

𝑃0

𝑃
)

𝑘−1

𝑘
= (

𝜌0

𝜌
)

𝑘−1

     (2.4.3) 

    

 

De tal modo que: 

P – pressão 

 - densidade 

k – Razão entre calores específicos (Cp/Cv), referido como coeficiente isentrópico, e 

 

 

  𝑘 =
𝐶𝑝

𝐶𝑣
=

𝐶𝑝

𝐶𝑝−𝑅
      (2.4.4) 

    

 

Define-se: R = Cp - Cv 

 

Uma outra definição importante, é a velocidade sônica local (a), e o número de Mach 

(razão da velocidade do escoamento pela velocidade sônica local). Assim, define-se: 

  𝑎 =  √𝑘𝑅𝑇      (2.4.5) 
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  𝑀 =
𝑣

𝑎
       (2.4.6) 

 

Utilizando essas definições, e as equações acima, podemos reescrever a equação 2.4.2, 

como: 

 
𝑇0

𝑇
= 1 +

𝑘−1

2
𝑀2      (2.4.7) 

    

Mas, como estamos lidando com um processo isentrópico, pode-se assumir que: 

    

  
𝑃0

𝑃
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒    (2.4.8) 

 

Assim, assumindo o gás de exaustão como sendo um gás ideal (P = RT), e utilizando 

as equações 2.4.7 e 2.4.8, é possível chegar nas relações: 

 
𝑃0

𝑃
= (1 +

𝑘−1

2
𝑀2)

𝑘

𝑘−1
      (2.4.9) 

 

 
𝜌0

𝜌
= (1 +

𝑘−1

2
𝑀2)

𝑘

𝑘−1
      (2.4.10) 

 

Da equação da continuidade, pode-se afirmar que: 

𝜌𝐴𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =  𝜌∗𝐴∗𝑣∗      (2.4.11) 

       

Onde A* é simplesmente a área na sessão transversal quando Mach é 1. Utilizando a 

equações 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.10 e 2.4.11, tem-se que a seguinte relação: 

 

𝐴

𝐴∗ =
1

𝑀
(

1+
𝑘−1

2
𝑀2

1+
𝑘−1

2

)

𝑘

2(𝑘−1)

      (2.4.12) 
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Segundo Nakka, quando um gráfico desta equação é feito, ele claramente mostra que 

uma passagem convergente-divergente com uma seção de área mínima é necessária para 

acelerar o escoamento de velocidade subsônica para supersônica. O ponto crítico onde o 

escoamento está na velocidade sônica (M [Mach] = 1 em A/A* = 1) é visto ocorrer na garganta 

da tubeira. Isto mostra a importância da tubeira ter uma seção divergente, de modo que sem ela 

o escoamento nunca seria maior do que a velocidade sônica. 

Na Figura 2.4, é possível perceber a relação entre a razão de uma área pela área da 

garganta com o número de Mach. 

 

Figura 3.4 - Gráfico de A/A* com respeito ao número de Mach 

 

Fonte: Nakka, 2007 

 

 

Assumindo a entalpia de estagnação (h0), fazendo V2 = 0, obtém-se: 

ℎ0 = ℎ +
𝑣2

2
         (2.4.13) 

  

E, em conjunto com a equação da continuidade, chega-se a: 

 

𝑣𝑒 = √2(ℎ𝑥 − ℎ𝑒 + 𝑣𝑥
2)       (2.4.14) 
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De modo que “e” denota “saída”, e “x” representa qualquer ponto na dimensão x. 

Adicionalmente, utilizando a equação (2.4.14) em conjunto com as equações (2.4.1), (2.4.3), e 

(2.4.4), tem-se: 

 

𝑣𝑒 = √2𝑘𝑇0

𝑘−1
(

𝑅′

𝑀
) [1 − (

𝑃𝑒

𝑃0
)

𝑘−1

𝑘
]     (2.4.15) 

 

Esta equação, segundo Nakka (2007), permite que a velocidade na saída da tubeira 

seja calculada. (Não confundir M aqui com número de Mach; é a massa molecular efetiva dos 

produtos de exaustão), que pode ser obtido da análise de combustão. 

 To é a temperatura de combustão do propelente, também obtida da análise de 

combustão. 

 Pe e Po são a pressão na saída da tubeira (1 atm) e a pressão na câmara, 

respectivamente.  

Além disso, assumindo Mach 1, usando as equações (2.4.3), (2.4.5), (2.4.7), (2.4.10) 

e (2.4.15) e, a razão A*/Ax pode ser convenientemente expressa como uma função da razão de 

pressão Px/Po e k, e ainda assumindo Px = Pe, tem-se que: 

 

  

𝐴∗

𝐴0
= (

𝑘+1

2
)

1

𝑘−1
(

𝑃𝑒

𝑃0
)

1

𝑘 √(
𝑘+1

𝑘−1
) [1 − (

𝑃𝑒

𝑃0
)

𝑘−1

𝑘
]    (2.4.16)  

 

Segundo Nakka, a equação acima denota a condição de projeto da tubeira. De modo 

que, uma condição de empuxo máximo é obtida, e a razão de áreas Ae/A* é definida pelo 

importante conceito de razão de expansão ótima. 
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3.4 RELAÇÃO ENTRE O EMPUXO E A TUBEIRA 

 

Neste capítulo, será demonstrada a relação entre os capítulos 2.1 e 2.4, de modo a 

responder como se encontrar a equação (2.1.8) e relacioná-la com as definições de tubeira. 

A força gerada pelo processo de combustão é expressa por:  

 

𝐹 = �̇�𝑣𝑒 + 𝐴𝑒(𝑝𝑒  − 𝑝𝑎)                 (2.5.1) 

 

Sendo:  

F = força de reação ou empuxo;  

�̇�  = vazão mássica do gás;  

v = velocidade média de escape dos gases;  

Ae = área de saída da tubeira;  

pe = pressão estática de saída;  

pa = pressão ambiente.  

 

 

Considerando a conservação de massa na garganta, pode-se escrever a equação acima 

como: 

 

 

 𝐹 = 𝜌∗𝐴∗𝑣∗𝑣𝑒 + (𝑃𝑒 − 𝑃𝑎)𝐴𝑒     (2.5.2) 

 

Além disso, considerando M=1, e as equações (2.4.10), (2.4.5), (2.4.6), (2.4.15), e a 

equação dos gases ideias, pode-se reescrever a equação (2.5.2), da seguinte forma: 

 

        𝐹 = 𝐴∗𝑃0√2𝑘2

𝑘−1
(

2

𝑘+1
)

𝑘+1

𝑘−1
[1 − (

𝑃𝑒

𝑃0
)

𝑘−1

𝑘
] + (𝑃𝑒 − 𝑃0)𝐴𝑒   (2.5.3) 
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Segundo Nakka, a partir desta equação observa-se que se o termo de empuxo de 

pressão é zero, o empuxo é diretamente proporcional à área da garganta A*, e é quase 

diretamente proporcional à pressão de câmara Po. Isto significa que dobrar o tamanho da 

garganta comumente envolve variações importantes no projeto, tal como um aumento na área 

de queima do grão. Da mesma forma, se a pressão é para ser aumentada, a estrutura teria que 

ser reforçada.  

Desse modo, veja na Figura 2.5, o efeito entre a pressão e o empuxo. 

 

Figura 3.5 - Efeito da razão de pressão sobre o empuxo 

Fonte: Nakka (2007) 

Segundo o gráfico acima do Nakka, FMAX seria o empuxo que seria obtido com uma 

razão de expansão infinita (com Pe = 0). Dessa forma, o empuxo indicado F excluiria o termo 

do empuxo de pressão. O empuxo total produzido seria Ftotal = F + (Pe – Pa)Ae.  

A partir disso, e levando em consideração que a razão de pressão da tubeira é 

determinada apenas pela razão de áreas A*/Ae, como dado na Equação (2.4.16), faz-se as 

seguintes análises: 

 Segundo Nakka, se a razão de pressão (e consequentemente a razão de expansão) 

é 1, então F = 0. O único empuxo produzido pela tubeira é o empuxo de pressão. Tal tubeira, 

claro, não teria a porção divergente, já que A*/Ae = 1, e seria uma tubeira de foguete mal 

projetada! 
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 A inclinação da curva começa a nivelar-se além de Po/Pe = 5. Isto é importante, 

pois indica que mesmo uma tubeira com uma mínima expansão será de benefício importante. 

Com uma razão de expansão de 5, o empuxo resultante é de aproximadamente 60% do teórico 

máximo.  

Visto isso, determina-se que o grau com que o empuxo é amplificado pela tubeira é 

quantificado pelo Coeficiente de Empuxo Cf. Sua definição é dada, em termos da pressão de 

câmara e área da garganta, por: 

 𝐹 = 𝐶𝑓𝐴∗𝑃0       (2.5.4) 

 

O Coeficiente de Empuxo determina a amplificação do empuxo devido à expansão do 

gás na tubeira quando comparado ao empuxo que seria exercido se a pressão de câmara atuasse 

sobre somente a área da garganta. A Equação (2.5.4) se faz necessária pelo fato de que o valor 

experimental de Cf é obtido de valores medidos da pressão de câmara, diâmetro de garganta, e 

empuxo.  

Além disso, o valor ideal do coeficiente de empuxo Cf é calculado das Equações (2.5.3) 

e (2.5.4), resultando na equação abaixo: 

       𝐶𝑓 = √2𝑘2

𝑘−1
(

2

𝑘+1
)

𝑘+1

𝑘−1
[1 − (

𝑃𝑒

𝑃0
)

𝑘−1

𝑘
] +

(𝑃𝑒−𝑃0)𝐴𝑒

𝑃0𝐴∗
      (2.5.5) 

 

 

Segundo Nakka, um motor KN/açúcar equipado com uma tubeira bem projetada 

resultará em um Cf de aproximadamente 1,5 sob condições de regime permanente. O Cf ideal 

para o mesmo motor seria em torno de 1,65. Uma grande fração da perda é devido a 

ineficiências do escoamento bifásico. Como uma nota final, ressalta-se que as equações para o 

empuxo e Cf (Equações 2.5.3 e 2.5.5) precisam que o k seja corrigido para escoamento bifásico.  
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3.5 PROTEÇÃO TÉRMICA 

Segundo TRUBIENE (2015), o motor foguete que utiliza combustível sólido pode ter 

o propelente configurado de duas formas: Case-bonded ou Free-standing. Na forma case-

bonded, o propelente deve ser moldado diretamente na câmara do motor. Desta forma, a própria 

câmara funciona como proteção térmica, uma vez que a queima é interrompida ao atingir a 

parede do material estrutural da câmara. 

É importante comentar que o fluxo de massa da queima é na direção oposta à da 

regressão do superfície do propelente, assim, nesta configuração de propelente, a transferência 

de calor entre propelente e câmara de combustão é minimizada. Na Figura 2.6, é possível 

entender a direção em que a queima do propelente sólido acontece, quando este está na 

configuração case-bonded. 

 

Figura 3.6 - Direção de queima de um propelente na forma case-bonded 

 

Fonte: TRUBIENE (2015) 

 

Já o propelente na forma free-standing é produzido externamente e depois colocado na 

câmara de combustão, tornando desta forma possível dividir a massa total de propelente em 

segmentos menores, chamados segmentos de grãos propelente. Entretanto, diferente da forma 

case-bonded, na configuração free-standing o grão não está colado à câmara, fazendo com que 

ocorra uma queima entre a superfície externa do grão e a parede interna da câmara, gerando um 

fluxo de massa que ocasiona uma transferência de calor para a câmara. Adicionalmente, 

também existe um fluxo de gases entre o propelente e a parede da câmara. Desta forma, para 
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motores com propelente free-standing, é necessário um inibidor da superfície externa para 

interromper a queima e não gerar um fluxo de massa direto entre o propelente e a câmara. 

Assim, encontre na Figura 2.7 uma ilustração do filme de cases internos a uma câmara 

de combustão de foguete. 

Figura 3.7 - Filme de gases na queima 

Fonte: TRUBIENE (2015) 

 

 

É importante comentar que a transferência de calor em um motor-foguete ocorre 

majoritariamente por convecção. Uma pequena parcela entre 5 e 35% ocorre por radiação e 

uma parcela descartável por condução (SUTTON e BIBLARZ, 2010). 

Durante a queima do propelente, um filme de gases percorre a região entre a parede 

interna da câmara e propelente na direção da tubeira, e o mesmo filme de gases tem um 

importante papel na transferência de calor entre o propelente e a câmara, uma vez que para 

grãos com superfície externa inibida, este filme serve como o primeiro modo de diminuir esta 

transferência de calor para a câmara. Portanto, para o dimensionamento da proteção térmica do 

motor-foguete, deve ser levado em consideração o filme de gás e suas características no 

processo de transferência de calor.  
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Inibição do grão 

 

Os grãos de propelente do tipo BATES (geometria de um cilindro oco e espesso), como 

ilustrado na Figura 2.8, são projetados para possuírem uma razão de queima quase constante, 

já que a área de superfície permanece razoavelmente constante durante a queima. 

 

Figura 3.8 - Geometria de um grão tipo BATES 

 Fonte: TRUBIENE (2015) 

 

“Para um grão inibido, tem-se que a partir da ignição, a área do core do grão aumenta 

ao ritmo que a circunferência de queima fica maior. O grão diminui de comprimento, já que 

as superfícies superior e inferior também queimam, causando uma redução na área do core. 

Logo, como o core está aumentando de tamanho, as superfícies inferior e superior sofrem uma 

redução em suas áreas. O reultado é um ligeiro aumento na área total de superfície entre o 

início e meio da queima. Entre o meio e o fim da queima do propelente, a área total de 

superfície do grão tem uma ligeira diminuição, já que as áreas continuam sofrendo alteração”. 

(TRUBIENE, 2015) 
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“Para um grão sem inibição da superfície externa, a área total da superfície de 

queima é progressivamente reduzida, uma vez que há queima na superfície externa desde a 

ignição, que causa a redução da área da superfície total de uma forma constante do início ao 

fim da queima. Para exemplificar, os gráficos à seguir ilustram a diferença entre um grão com 

superfície externa inibida e um grão não inibido”. (TRUBIENE, 2015) 

Além disso, um motivo adicional para um projeto de inibição, é para prevenir a câmara 

do fluxo de gases quentes da combustão, de modo que sem tal inibição, o processo de 

combustão deixaria, devido à alta temperatura, a estrutura menos resistente causando sua 

ruptura, e assim, uma falha catastrófica do motor foguete. 

Portanto, a inibição da superfície externa do grão de propelente é uma ferramenta 

muito importante para aumentar a segurança e a eficiência de um motor foguete. O inibidor 

pode ser feito de diversos materiais, os quais não sejam condutores elétricos e possuam uma 

baixa condutividade térmica (de modo a impedir que grande quantidade de energia térmica seja 

conduzida do propelente até a câmara). Como alguns exemplos de materiais de inibidores, são 

utilizados: papelão, papel cartão, papel sulfite, PVC, etc. 

Segundo TRUBIENE (2015), a equação para determinar a espessura do inibidor é uma 

relação entre uma margem de segurança (SF) entre 3 e 5% e a espessura do web do grão: 

𝑡𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟 = 𝑆𝐹 ∙ 𝑡𝑤𝑒𝑏    (2.6.1) 

 

 

 

 

Método de Schmidt 

O cálculo da distribuição de temperatura ao longo da espessura da parede da câmara 

de uma câmara de combustão pode ser feito utilizando o Método de Schmidt, melhor explicado 

a seguir. Veja o esquema demonstrado na Figura 2.9. 
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Figura 3.9 - Ilustração do método de Schmidt 

 

 

Fonte: TRUBIENE (2015) 

 

O Método de Schmidt analisa a transferência de calor transiente em uma parede 

espessa. Entretanto, antes de apresentar o Método de Schmidt, é necessário entender o modelo 

matemático que foi utilizado para desenvolver esta ferramente de análise numérica. O primeiro 

passo inicia-se a partir da Equação do Calor para duas dimensões, que pode ser escrita como: 

1

𝛼

𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
𝜕𝑇

𝜕𝑦
      (2.6.2) 

      

 

 

 

Segundo TRUBIENE (2015), para obter a forma da diferença finita da equação acima, 

a aproximação da diferença central para as derivadas espaciais foi utilizada considerando o 

Método das Diferenças Finitas.  

Um integrador 𝑝 também foi utilizado para discretizar a equação no tempo: 
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1

𝛼

𝑇𝑚,𝑛
𝑝+1

−𝑇𝑚,𝑛
𝑝

∆𝑡
=

𝑇𝑚+1,𝑛
𝑝

+𝑇𝑚−1,𝑛
𝑝

−2𝑇𝑚,𝑛
𝑝

∆𝑥2 +
𝑇𝑚,𝑛+1

𝑝
+𝑇𝑚,𝑛−1

𝑝
−𝑇𝑚,𝑛

𝑝

∆𝑦2      (2.6.3) 

 

Resolvendo para o nodal de temperatura um tempo (𝑝+1) e assumindo que ∆𝑥 = ∆𝑦, 

tem-se: 

𝑇𝑚,𝑛
𝑝+1 = 𝐹𝑜(𝑇𝑚,𝑛+1

𝑝 + 𝑇𝑚,𝑛−1
𝑝 + 𝑇𝑚,𝑛+1

𝑝 + 𝑇𝑚,𝑛−1
𝑝 ) − (1 − 4𝐹𝑜)𝑇𝑚,𝑛

𝑝
   (2.6.4) 

    

Onde 𝐹𝑜 é a forma da diferença finita do número de Fourier:     𝐹𝑜 = 
𝛼 ∆𝑡

∆𝑥2  

 

A partir disso, é possível encontrar uma relação (Tabela 2.1) entre a configuração do 

nó, a equação da diferença finita e o critério de estabilidade. Lembrando que as equações são 

apresentadas para uma análise bidimensional, de modo que a partir da solução para um sistema 

bidimensional estacionário, é possível simplificar para o caso de uma câmara de combustão 

aproximando o sistema para um sistema unidimensional.  
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Tabela 3.1 - Equação da Diferença-Finita para Sistema Bidimensional e Transiente 

Fonte:  TRUBIENE (2015) 

 

 

Logo, a equação da diferença finita para um nó interior 𝑚 é reduzida para: 

 

𝑇𝑚,𝑛
𝑝+1 = 𝐹𝑜(𝑇𝑚+1

𝑝 + 𝑇𝑚−1
𝑝 ) − (1 − 2𝐹𝑜)𝑇𝑚

𝑝
      (2.6.5) 

  

 

Dessa forma, a transmissão de calor total é caracterizada pelo gradiente decrescente 

de temperatura que cruza o filme de gás e pelo gradiente de temperatura através da espessura 

da parede, magnitude esta que depende do material da parede da câmara, em particular, a 
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difusividade térmica do material. Em que, o gradiente de transferência de calor pode alcançar 

uma temperatura quase constante, já que o calor é rapidamente transmitido. Assim, o 

coefieciente de convecção h determina a razão em que o calor é transferido da câmara de 

combustão para as paredes da câmara. 

Portanto, para estimar o coeficiente de convecção dentro da câmara de combustão, é 

importante considerar a condição de que a câmara é aproximado para um tubo liso com 

condições de escoamento turbulento. Assim, a equação aplicada para definir o coeficiente de 

convecção é (AVALLONE; BAUMEISTER III; SADEGH, 2007): 

 

ℎ =  0,023 × 
𝑘

𝐷𝑖
 × 𝑅𝑒0,8  ×  𝑃𝑟0,33     (2.6.6) 

 

Os números de Reynolds e de Prandtl das propriedades do fluido são definidos a 

seguir. Tal equação é comente válida para as seguintes faixas:  

2300<𝑅𝑒<106 

 

0,6<𝑃𝑟<500 

 

Entretanto, como uma alternativa mais simples aplicada para a análise do coeficiente 

convectivo é a seguinte equação: 

 

ℎ = 3,075
𝐶𝑝𝐺0,8

𝐷𝑖
0,2 [1 + (

𝐷𝑖

𝐿
)

0,7

] 

 

 

 Agora que o referencial teórico utilizado fora apresentado, veja nos próximos 

capítulos todo o desenvolvimento, resultados, e conclusões desta presente pesquisa. 
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4 RESULTADOS TEÓRICOS 

4.1 CONDIÇÕES DA MISSÃO E RESTRIÇÕES  

A primeira restrição do projeto é a altura do apogeu a ser atingido, e neste caso o valor 

a ser alcançado é da magnitude de 1000 m. 

Como um primeiro passo para começar a dimensionar todo o sistema propulsivo, foi 

utilizada a tabela interativa ezRocket do Nakka, como se segue: 

Tabela 4.1 - Início do projeto computacional a partir de estimativas utilizando a tabela 

ezRocket 

 

Fonte: Elaborada pelo autor através da tabela Nakka – ezrocket Spreadsheet 
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Foi escolhida uma altitude final de 1.100 m, pois caso necessário, seria possível ajustar 

a massa final do foguete se fosse necessário a adição da mesma. O processo inverso, ou seja, 

retirar massa, se demonstra uma ação bem mais complicada, pois assim teria que reformular 

toda a geometria do projeto aerodinâmico para chegar a uma nova massa inferior necessária. 

 

Ainda seriam necessários outros dados de entrada para uma primeira análise, os quais 

são:  

 Diâmetro externo do foguete 

 Massa total do foguete sem propelente 

 Coeficiente de arrasto  

 Diâmetro externo da câmara de propulsão 

 Razão do volume de propelente pelo volume da câmara de combustão 

 Tipo do propelente 

 Tempo de queima 

 

1. O diâmetro externo do foguete foi definido como 72 mm; 

 

2. A massa total do foguete sem propelente, foi preliminarmente escolhida apenas 

para análise, como 5 kg (Valor posteriormente modificado levando em consideração o 

desenvolvimento do projeto); 

 

3. O coeficiente de arrasto foi mantido como valor padrão de 0,4, já que esta é uma 

primeira análise com o intuito de ser um ponto inicial do projeto; 
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4. O diâmetro externo da câmara de combustão foi escolhido para representar 

aproximadamente 70% do diâmetro do foguete (Porcentagem explicada logo abaixo, nos 

valores de saída);  

 

5. A razão do volume de propelente pelo volume da câmara foi definida como 

sendo de 65% (Escolha melhor detalhado no tópico 3.2 deste capítulo); 

 

6. O tipo de propelente foi escolhido como sendo o KNDX, e tal escolha é melhor 

explicada também no próximo tópico; 

 

7. Por fim, como ainda se tem pouquíssimos dados, o tempo de queima por hora 

ficou como o padrão de 1 segundo (modificações são evidenciadas ainda nesta pesquisa). 

 

Para os fins da presente pesquisa, totalmente focada na propulsão, o leitor deve assumir 

os valores dos itens: 

a) Diâmetro externo da fuselagem do foguete; 

b) Massa do foguete (sem propelente); 

 

 Como condições iniciais dadas. Estes dados dizem respeito à análise aerodinâmica, o 

que foge do escopo da presente pesquisa. Os demais itens de entrada e saída foram explicados 

acima, ou são melhor explicados nos próximos tópicos. 

Portanto, a partir deste pontapé inicial foram obtidos os seguintes dados de saída, que 

serão utilizados como referência no decorrer do projeto do sistema de propulsão aqui 

desenvolvido: 

 Massa total aproximada de propelente: 700 g; 
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 Empuxo médio e Impulso total aproximados: 900 N e 900 N.s, respectivamente.  

 Diâmetro externo da câmara de combustão foi definida como 2” (50,8 mm) pelo 

fato de ser um valor encontrado em normas de tubos, ou seja, relativamente fácil de se encontrar 

no mercado. Tal valor corresponde a aproximadamente 70% do diâmetro externo da fuselagem 

(0,07 x 72 = 50,4 mm). 

 

A partir dos valores de saída obtidos acima, ainda é necessário definir alguns 

parâmetros complementares, para assim, poder ser realizado o cálculo da geometria da tubeira 

(o que se considera como fase final do projeto de propulsão da presente pesquisa). Tais 

parâmetros complementares são: 

 

 Espessura do web do grão de propelente (definido como a espessura de um grão 

de Bates – Diferença entre o raio externo e o raio interno do grão); 

 Pressão de operação; 

 Espessura de inibição; 

 

 

4.2 PROJETO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE GRÃO PROPELENTE 

Como mencionado no tópico anterior, o propelente escolhido para o presente projeto, 

foi o KNDX. O autor escolheu este propelente para fins desta pesquisa devido a facilidade de 

compra da dextrose em sua forma mais pura. Não faz parte do escopo desta pesquisa a análise 

de diferentes tipos de propelente. Portanto, o autor gentilmente solicita ao leitor que, para fins 

desta pesquisa, assuma a escolha do KNDX como condição inicial. 

Neste tópico são descritas as particularidades deste propelente, bem como a geometria 

e dimensões dos grãos utilizados.  
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Propriedades do KNDX 

 

 Abaixo, é possível visualizar, na Tabela 3.2, algumas propriedades dos produtos de 

alguns diferentes tipos de propelente sólido. 

Tabela 4.2 - Propriedades físicas/termoquímicas dos produtos dos propelentes e sua 

combustão 

 
Propellant type 

   
          

  symb. units 
 

KNDX KNSB KNSU KNER KNMN 

Grain mass density, 
ideal p g/cm3   1,879 1,841 1,889 1,820 1,854 

Ratio of specific 
heats, 2-ph. k2ph - 

 
1,043 1,042 1,044 1,043 1,042 

Ratio of specific 
heats, mixture k - 

 
1,131 1,136 1,133 1,139 1,136 

Effective molecular 
wt. M kg/kmol 

 
42,39 39,90 41,98 38,78 39,83 

Chamber temperature To K 
 

1710 1600 1720 1608 1616 

 

Fonte: Nakka – SRM Spreadsheet 

 

Da tabela 3.2 acima são retirados os dados do KNDX utilizados em todo o cálculo 

termoestrutural, bem como no cálculo da garganta da tubeira. É também importante dizer que 

a mistura é realizada com 65% de KNO3 e 35% de dextrose, tendo o KNO3 uma pureza entre 

95 e 99% e a dextrose uma pureza acima de 99%. 

  

Geometria dos grãos 

 

O formato de grão escolhido foi o do tipo BATES (como mencionado no tópico 2.5 do 

presente trabalho), e como mencionado no tópico 3.1, o diâmetro externo da câmara de 

combustão foi definido como tendo 50,8 mm.  
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Com o objetivo de determinar o diâmetro externo de um segmento de grão inibido, 

aqui se necessita saber a espessura da câmara de combustão. Para este projeto, foi selecionado 

um tubo, como câmara de combustão, com espessura de 1,5 mm (Espessura mais à frente 

validada a partir de análise de pressão interna da câmara); assim sendo: 

 

De grão inib = De câmara  -  2 x t 

De grão inib = 50,8 mm -  2 x 1,5 mm 

De grão inib = 47,8 mm 

 

 O diâmetro externo do grão já com o inibidor não pode passar de 47,8 mm, e 

levando em consideração um pequeno erro que pode existir no diâmetro do grão ao longo de 

seu comprimento, foi escolhido como sendo de 47,5 mm o diâmetro alvo externo para um grão 

já inibido. 

 Da equação (22) e levando em consideração uma faixa para o fator de segurança 

de espessura do inibidor (de 3 a 5% da espessura de web), tem-se os seguintes resultados de 

espessura do inibidor para um diâmetro de 46 mm de grão não inibido. 

 

Tabela 4.3 - Coordenadas para escolha da espessura de inibição a partir da espessura de web e 

fator de segurança 

Sf Di t Web t inib  

0,03 23 11,5 0,345 

0,03 22 12 0,36 

0,03 21 12,5 0,375 

0,035 23 11,5 0,4025 

0,035 22 12 0,42 

0,035 21 12,5 0,4375 

0,04 23 11,5 0,46 

0,04 22 12 0,48 

0,04 21 12,5 0,5 

 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 
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 Foi escolhido um diâmetro interno do grão como sendo de 22 mm, por ser um 

tamanho normatizado e fácil de se encontrar para a confecção de um molde, portanto, 

trabalhando com um coeficiente de segurança de 4%, segundo a tabela acima, o inibidor 

precisaria ter no mínimo 0,48 mm de espessura. 

 Além disso, foram utilizadas duas revoluções completas de papel Vivaldi 

(Canson), caracterizando uma espessura do inibidor de 0,55 mm. 

 Utilizando os valores escolhidos dos diâmetros externo e interno do grão, tem-

se a partir da equação (22): 

𝑡𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟 = 𝑆𝐹 ∙ 𝑡𝑤𝑒𝑏 

𝑆𝐹 = 𝑡𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟 / 𝑡𝑤𝑒𝑏 

𝑆𝐹 =  (2 × 0,55) (46 –  22)⁄  

SF = 0,0458 = 4,58%  

 

 Portanto, tem-se um fator de segurança de 4,58% o que denota escolhas 

razoáveis para a geometria do grão e do inibidor. 

 

 Recapitulando, os dados adquiridos desde o começo deste tópico até o presente 

momento são: 

 Diâmetro externo de segmento de grão: 47,5 mm 

 Diâmetro do core: 22 mm 

 Espessura de inibição: 0,55 mm 
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4.3 MATERIAL E CÁLCULO TERMOESTRUTURAL 

 

Para o presente projeto, o aço AISI 316 foi escolhido para ser o material da câmara de 

combustão, tubeira e anteparo (bulkhead), por ser um material com baixo grau de corrosão, 

proporcionando uma maior vida útil a todo o sistema propulsivo. 

Assim como brevemente mencionado nos dois tópicos anteriores, as dimensões da 

câmara de combustão são a seguinte: 

 Diâmetro externo de 50,8 mm 

 Espessura de 1,5 mm 

 

Veja na tabela 3.4 as propriedades mecânicas e térmicas do material escolhido, aço AISI 316. 

 

Tabela 4.4 - Propriedades do aço AISI 316 

Aço AISI 316 – 

Propriedades Mecânicas 

E 193 GPa 

 0,30 

esc 205 MPa 

LR 515 Mpa 

k 16,2 W/m.K 

c 500 J/Kg.K 

 

Fonte: Callister e Nakka Thermcas Spreadsheet 

 

A partir dos dados da geometria da câmara de combustão, e das propriedades do 

material escolhido, foi possível realizar uma análise estrutural onde se obteve a pressão máxima 

de operação, como se segue.  
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Abaixo, demonstra-se na tabela interativa 3.5, a partir de dados de entrada em mm, o 

projeto de validação da espessura da câmara de combustão, utilizando o referencial teórico do 

capítulo 2.2. 

 

Tabela 4.5 - Definindo a pressão de operação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor através da tabela Nakka – Casing Spreadsheet 

 

 

Com um fator de segurança igual a 2, utilizando a equação de vasos de pressão com 

paredes finas demonstrada no capítulo 2, obteve-se uma pressão limite de operação de 6053 

kPa (877,91 psi), ou seja, este é o valor limite para se levar em consideração a pressão de 

operação. Valores acima deste, especificamente neste trabalho, devem ser evitados por questões 

de segurança. 

A seguir é realizada uma análise térmica da câmara de combustão, com o objetivo de 

avaliar, a partir das geometrias e materiais escolhidos (para: tubo de aço, inibidor, e grãos de 

propelente), o comportamento da temperatura ao longo da mesma e se essa temperatura é 
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razoavelmente baixa para que não haja mudanças significativas na curva de tensão x 

deformação. 

 

Análise térmica 

 

 O objetivo nessa análise é descobrir o perfil de temperatura ao longo da câmara 

de combustão, e a partir do mesmo, manter tal perfil abaixo de um nível aceitável para que não 

haja significativas quedas na tensão limite de escoamento, o que acarretaria em uma possível 

falha catastrófica no motor (explosão). 

Utilizando-se o método de Schimdt através do software Thermcas (Nakka), é possível 

observar o comportamento da temperatura esperada ao longo da câmara de combustão. 

Entretanto, antes de tudo precisa-se definir os parâmetros de entrada. Esses parâmetros são 

sumarizados a seguir. 

Dados temporais: 

 

 Tempo de queima: 1,2 s (Valor encontrado mais a frente, no tópico 3.6) 

 Tempo inicial: 0 s 

 

Dados da câmara (Aço inox AISI 316 – Tabela 3.4): 

 

 Densidade da câmara: 8,0 g/cm³  

 Calor específico da câmara: 0,5 J/g.K 

 Condutividade térmica da câmara: 15,0 W/m.K 

 Espessura da câmara: 1,5 mm 

 

Dados do inibidor (Papel vivaldi - Canson): 
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 Densidade do inibidor: 0,7 g/cm³ (Fonte: Calculada experimentalmente pelo 

autor) 

 Calor específico do inibidor: 0,5 J/g.K (Fonte: Incropera) 

 Condutividade térmica do inibidor: 15,0 W/m.K (Fonte: Incropera) 

 Espessura do inibidor: 0,55 mm 

Dados de temperatura: 

 Temperatura ambiente: 25ºC 

 Temperatura dos gases de combustão: 1710 ºC (Tabela 3.2) 

Como uma última variável de entrada, é necessário o cálculo do coeficiente convectivo 

como demonstrado no tópico 2.5. 

Os dados de entrada para tal cálculo são: 

 

 Cp (calor específico da combustão – Nakka - Thermcas Spreadsheet): 1,7

 J/g-K  

 mp (massa de propelente – Tabela 3.8):  0,658 Kg 

 tb (tempo de queima): 1,2 s 

 Di (Diâmetro interno da câmara): 47,8 mm 

 L (Comprimento da câmara): 317,4 mm 

A partir dos dados acima, tem-se que o coeficiente convectivo encontrado é 1182 

W/m².K. Com este valor tem-se todas as variáveis necessárias para descobrir o perfil de 

temperatura através do método de Schmidt, como pode ser observado na captura de tela a 

seguir. 

Veja na figura 3.1, a utilização do software thermcas, do Nakka, para análise térmica. 
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Figura 4.1 - Captura de tela do software Thermcas do Nakka rodando com os dados da 

presente pesquisa 

Fonte: Captura de tela do próprio autor 

 

Pode se observar na captura de tela da figura acima, todos os dados de entrada 

necessários para a utilização do Método de Schimdt. Após rodar tal simulação, foi possível 
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obter o seguinte comportamento, demonstrado abaixo de acordo com a Tabela 3.6, com auxílio 

da tabela interativa que acompanha o software Thermcas do Nakka. 

Tabela 4.6 - Tabela de temperaturas ao longo da espessura da câmara 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

E a partir disso, para uma melhor análise, transformamos os dados obtidos acima em 

um gráfico de temperatura x posição na espessura da câmara, mostrado na Figura 3.2, onde 

pode ser analisado o comportamento das temperaturas.  

Figura 4.2 - Gráfico de temperaturas ao longo da espessura da câmara 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a planilha Nakka Thermcas Spreadsheet 

TIME T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

0,106 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

0,214 28 28 27 26 26 26 25 25 25 25 25

0,325 35 33 31 30 29 28 28 27 27 27 26

0,433 43 40 38 36 34 33 32 31 30 30 29

0,544 53 49 46 43 41 39 38 36 35 35 34

0,653 62 58 55 52 49 47 45 43 42 41 41

0,764 73 69 64 61 58 55 53 51 50 49 49

0,872 84 79 74 70 67 64 62 60 59 58 57

0,983 95 89 85 81 77 74 72 70 68 67 67

1,092 105 100 95 91 87 84 82 80 78 77 77

1,2 116 111 106 102 98 95 92 90 88 87 87
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Pode se observar que a máxima temperatura esperada ao longo da espessura da câmara 

está abaixo de 120 ºC. Tal variação de temperatura não apresenta riscos significativos à 

segurança, uma vez que: 

1. A tensão limite de escoamento praticamente não sofre quedas de valor; 

2. Não há modificações significativas na estrutura cristalina do material. 

Portanto, utilizando o motor foguete nas configurações acima, se está validando assim 

o projeto térmico do mesmo. 

A partir disso, no próximo tópico é definida a geometria da tubeira, para finalmente 

obter-se os últimos dados necessários para fabricar o motor foguete. 

4.4 CÁLCULO DA GARGANTA DA TUBEIRA 

Neste tópico é demonstrado como foi feito o cálculo de geometria da tubeira a partir 

da planilha SRM spreadsheet do Nakka. 

Lembrando que no tópico 3.3, quando foi definida a pressão máxima de operação, 

encontrou-se, com um fator de segurança igual a 2, 6053 kPa (877,91 psi). 

A partir disso, em vista de aumentar ainda mais a segurança do projeto, escolheu-se 

utilizar uma pressão de 600 psi (aproximadamente 4,15 Mpa) com um erro de +/- 50 psi em 

decorrência das limitações de software. 

A partir da pressão de operação escolhida como mostrado acima, o software SRM 

spreadsheet do Nakka, realiza em sua programação, os cálculos necessários utilizando-se da 

equação da tubeira de laval (capítulo 2), para gerar tanto a geometria da tubeira, quanto os dados 

da curva de regressão de web x tempo de queima. 

Adicionalmente, lembre-se que os diâmetro interno e externo da câmara de combustão 

já estão definidos e, além disso, para a análise térmica utilizou-se um comprimento de câmara 

de combustão aproximadamente L = 32mm para o cálculo do coeficiente convectivo do produto 
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de combustão. Levando essas informações em consideração, o objetivo aqui é definir o 

comprimento e a quantidade de cada um dos grãos, para que se tenha: 

1) Curva Kn x Regressão do web aproximadamente constante; 

2) Curva Empuxo x Tempo razoável para alcançar o objetivo da presente pesquisa. 

Define-se Kn como a razão entre a área de queima pela área da garganta da tubeira. 

Explicando melhor os dois objetivos levantados acima, pode-se dizer que com relação 

à curva Kn x Regressão do web, é interessante que a mesma se mantenha o mais próximo de 

um comportamento constante pelo fato de que quando se tem uma queima não uniforme ao 

longo dos grãos de propelente, aumenta-se a área de queima, e por sua vez a combustão se torna 

mais poderosa, superpressurizando a câmara e tornando o projeto do motor foguete menos 

previsível com relação à sua performance, aumentando o risco de falha catastrófica. 

Ao mesmo tempo que se precisa obter uma curva de taxa de queima constante durante 

a regressão do web, o principal objetivo nessa parte do projeto é obter uma curva empuxo x 

tempo necessária para levar o foguete até a altitude desejada. Portanto, abaixo são demonstrados 

os dados de entrada necessários para que as duas condições acima sejam satisfeitas. 

Como se pode observar, na tabela abaixo coloca-se como dado de entrada: 

 

Dc – Diâmetro interno da câmara 

Lc – Comprimento da câmara 

Tipo de Propelente - KNDX 

Do – Diâmetro externo dos grãos 

do – Diâmetro interno dos grãos (ou diâmetro do core) 

Lo – Comprimento de cada um dos grãos 

 N – Número de grãos 

 



64 

 

Adicionalmente, configura-se a densidade relativa (real/ideal) da mistura de 

propelente como 95%, devido ao fato de se saber que essa mistura dificilmente retorna um 

resultado totalmente puro, 5% de erro é uma escolha razoável em termos de engenharia. 

 Na Figura 3.7, é demonstrada a interface da tabela interativa SRM, que é uma poderosa 

e essencial ferramenta para diversas análises desta pesquisa, como evidenciado abaixo. 

 

Tabela 4.7 - Dados de entrada para obtenção da geometria da tubeira 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a planilha Nakka SRM Spreadsheet 

 

Estimando valores para Lo e N, levando em consideração Lc e o comportamento da 

curva da Figura 3.3 abaixo, obtém-se que N =4, com Lo é uma combinação razoável que 

proporciona uma curva de queima aproximadamente constante, como se observa na Figura 3.3 

a seguir: 
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Figura 4.3 - Curva Kn x Regressão Web 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a planilha Nakka SRM Spreadsheet 

 

 

Ademais, assumindo valores padrões de: 

 

 Inexistência de queima erosiva 

 Eficiência da combustão = 95% 

 Eficiência da tubeira = 85% 

 Razão da área de entrada pela área gargante da tubeira (Ae/At) = 8 

 

Obtém-se, como pode ser visto abaixo, a massa total de propelente, o impulso total, o 

empuxo médio, o tempo de queima, impulso específico, e a classificação do motor, além da 

geometria da tubeira. 
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Tabela 4.8 - Dados de saída do motor foguete compreendendo massa, empuxo, impulso total e 

tempo de queima 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a planilha Nakka SRM Spreadsheet 

 Além da tabela acima, também foi gerado um gráfico de saída com todo o 

comportamento do empuxo com relação ao tempo, como pode ser visto a seguir, na Figura 3.4. 

 

Figura 4.4 - Curva Empuxo x tempo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a planilha Nakka SRM Spreadsheet 

 

Motor SJ01

Missão Selene

Grain mass 0,686 kg.

1,513 lb.

Total impulse 847,6 N-sec.

190,6 lb-sec.

Average thrust 657,2 N.

147,7 lb.

Thrust time 1,290 sec.

Specific Impulse 125,9 sec.

Motor Classification J 657
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Note que os dados de saída são compostos de: 

 

 Massa total de propelente inserido na câmara de combustão,  

 Tempo de queima,  

 Força de empuxo durante todo o tempo de queima e, consequentemente,  

 Impulso total  

 

Nos experimentos em campo (Capítulo 4), são comparados os valores da curva de 

Empuxo x Tempo teórica acima. 

 E como últimos valores de saída, ilustrado na Figura 3.5, tem-se a geometria da 

tubeira para todas as condições acima, calculada implicitamente nesta tabela, a partir da 

equação da tubeira de laval, como demonstrado no referencial teórico. 

 

Figura 4.5 - Dimensões da tubeira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a planilha Nakka SRM Spreadsheet 
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Entretanto, ainda é preciso saber se o comportamento do empuxo x tempo alcançou o 

necessário para que se tenha certeza que o projeto está pronto para ser fabricado. Isso depende 

da massa total do foguete, e isso pode variar dependendo do projeto da aerodinâmica do mesmo.  

 

 Porém, é possível estimar um intervalo de massa no qual geralmente 

(dependendo também de outras variáveis do projeto aerodinâmico) se alcançaria o apogeu 

objetivo (1000 m). Para isso, utiliza-se a planilha interativa ezAlt do Nakka, baseada nos 

princípios das equações fundamentais do empuxo de um foguete, como demonstrado no 

capítulo 2. Utilizando os dados de empuxo médio, impulso total, massa de propelente e 

diâmetro do foguete, é possível obter uma curva do apogeu x massa total, como evidenciado na 

Figura 3.6. 

 

Figura 4.6 - Curva apogeu x massa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando a planilha Nakka ezAlt Spreadsheet 

 

 

 O resultado obtido no gráfico acima demonstra que por volta dos 5 Kg de massa 

é onde se alcançaria o maior apogeu. Entretanto, existem outros fatores que afetam o apogeu, e 

estes são restritos a análises aerodinâmicas, o que não faz parte do escopo desta pesquisa. Para 

fins desta pesquisa, pode-se interpretar que para os dados obtidos para a performance do motor 



69 

 

 

 

foguete, a partir do SRM, é possível projetar (geralmente) um foguete de 5Kg de massa com 

um erro de +/- 0,5 Kg, onde outros parâmetros além da massa também têm influência. Levando 

isso em consideração, pode-se dizer que os resultados teóricos para os dados do motor foram 

alcançados com sucesso, e agora é possível fabricá-lo. 

 

4.5 FABRICAÇÃO DO MOTOR E DOS SEGMENTOS DE GRÃO 

 

Uma vez que todo o projeto do motor é definido, passa a ser possível criar os modelos 

em 3D utilizando o software SolidWorks, com o intuito de se ter uma visualização 

tridimensional do projeto. Veja a figura 3.7 abaixo. 

 

 

Figura 4.7 - Motor SJ01 em modelagem 3D 

Fonte: Elaborado pelo autor com o programa SolidWorks 

 

 

A partir desta modelagem, foram gerados desenhos técnicos das 3 peças (Câmara de 

combustão, tubeira e anteparo (bulkhead) – Ver apêndices). Consequentemente, as peças reais 

foram fabricadas de acordo com o projeto computacional. O resultado pode ser visualizado de 

acordo com a Figura 3.8. 
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Figura 4.8 - Motor SJ01 completo e recém-fabricado 

Fonte: Fotografia capturada pelo autor 

 

Com a fabricação do motor concluída, o próximo passo é iniciar a fabricação dos grãos 

propelentes, da forma que foram projetados como mostrado anteriormente nesta pesquisa. 

Para fabricar os grãos foi utilizado um molde inteiramente feito com nylon. Tal 

material foi escolhido por sofrer pouquíssima variação de volume nas condições de temperatura 

de operação, evitando assim o surgimento de bolhas e microfissuras. 

Figura 4.9 - Moldes de nylon para fabricação dos grãos 

Fonte: Fotografia capturada pelo autor 
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O procedimento é realizado da seguinte forma: 

1) Com o nitrato de potássio (KNO3) devidamente purificado, usa-se um triturador 

e uma peneira para deixar os cristais de nitrato de potássio com a granulometria coincidente 

com a da dextrose; 

2) Separa-se a quantidade necessária de nitrato de potássio e dextrose para 

fabricação de um grão, onde tal massa é calculada com respeito às dimensões de grão 

projetadas, respeitando a proporção de 65% de KNO3 e 35% de dextrose;   

3) Os cristais de nitrato de potássio e dextrose são misturados, de modo a garantir 

uma boa homogeneidade do produto final; 

4) A mistura é colocada no forno elétrico para que a mistura alcance o ponto de 

fusão, como pode ser visualizado na figura 3.10 abaixo; 

 

Figura 4.10 - Mistura de KNO3 e dextrose sendo aquecida em forno elétrico 

Fonte: Fotografia capturada pelo autor 

 

 

5) Enquanto a mistura não alcança o ponto de fusão, o molde é preparado de acordo 

com a ilustração da figura 3.11, onde são seguidas as etapas de: 



72 

 

a. Passar vaselina na base e no topo dos moldes de nylon, assim como no molde 

do core, 

b. Inserir o papel inibidor (já no formato tal qual projetado) na base de nylon e,  

c. Após isso, externo ao inibidor, inserir uma chapa de aço conformada no formato 

de um cilindro seccionado, com adição de uma abraçadeira de aço mais externamente, de modo 

a evitar deformação no produto propelente final; 

Figura 4.11 - Molde para fundição de um grão propelente 

Fonte: Fotografia capturada pelo autor 

 

 

6) Finalmente, como mostrado na figura 3-12 é vazada a mistura fundida de 

propelente em seu molde previamente preparado conforme etapa 5, e após isso aguardar a cura 

do propelente (Nesta pesquisa o tempo de espera foi em média de 40 minutos). 
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Figura 4.12 - Vazamento da mistura de propelente em seu molde 

Fonte: Fotografia capturada pelo autor 

 

A cada uso do motor, são utilizados 4 grãos propelentes, que devem ser mantidos em 

um ambiente livre de umidade. Na Figura 3. 13 abaixo é ilustrado o dessecador utilizado para 

manter os grãos propelentes em um ambiente sem umidades e, assim, garantir sua qualidade até 

o momento de cada teste. 

Figura 4.13 - Dessecador com grãos de propelente 

Fonte: Fotografia capturada pelo autor 
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5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capítulo são demonstrados os testes experimentais para o motor desenvolvido 

durante a presente pesquisa. O objetivo aqui é adquirir os dados experimentais para a curva do 

empuxo x tempo, e a partir disso avaliar o quanto o resultado experimental combina com o 

resultado teórico desenvolvido nos capítulos anteriores. 

São demonstrados 3 testes estáticos (em solo) e 1 teste de voo (com os dados de altitude 

alcançados). Desse modo, abaixo será possível entender os acertos, erros, e mudanças na 

evolução de parâmetros da pesquisa para que se obtivesse uma performance o mais próximo da 

desejada. 

Entretanto, antes que se inicie a descrição e análise de cada um dos testes, julga-se 

necessário explicar, em suma, como funciona um teste estático e um teste de voo, para efeitos 

desta pesquisa. Um teste estático de um motor foguete é uma categoria de testes, onde em solo, 

coloca-se o motor foguete em ignição, em conjunto com um sistema de aquisição de dados, 

onde é possível realizar algumas medidas (dependendo do teste), sendo que a medida mais 

importante é a do empuxo realizado pelo motor foguete a cada instante. A partir desses dados, 

é possível gerar um gráfico real empuxo x tempo e ter o real entendimento da performance do 

motor testado. 

Ademais, um teste de voo é, simplesmente, quando se prepara um foguete completo 

para um voo, tendo como objetivo avaliar os dados desejados (nesse caso, altitude). 

Sabendo disso, encontre abaixo os procedimentos dos testes realizados para o motor 

da presente pesquisa.  
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5.1 TESTE ESTÁTICO 1  

Neste primeiro teste estático, o autor não teve acesso a quaisquer dispositivos digitais 

para a leitura do empuxo durante o tempo, em seu sistema de aquisição de dados, e como um 

experimento preliminar foi utilizada uma estrutura feita de metalon, com uma balança analógica 

acoplada, como pode ser visualizado através da Figura 4.1. 

O intuito foi realizar a medição do empuxo através de uma gravação de vídeo, onde o 

autor teve a pretensão de utilizar-se do tempo de gravação e das imagens da leitura da balança 

analógica, para construir a curva empuxo x tempo. (Acesse o vídeo pelo site 

https://youtu.be/sJnB2v747hw). Abaixo pode se ver um quadro do vídeo em questão.  

Figura 5.1 - Motor foguete posicionado para seu primeiro teste 

 

Fonte: Quadro capturado de vídeo realizado pelo autor 

 

 Infelizmente, ocorreu um erro de operação, que consistiu em uma instalação 

errônea do dispositivo de gravação, de tal modo que o fluxo de gases gerados na queima 

obstruiu as imagens, impossibilitando a visualização. Tal fato pode ser visto na figura 4.2 

abaixo: 

https://youtu.be/sJnB2v747hw
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Figura 5.2 - Fluxo de gases obstruindo o campo visual 

 

Fonte: Quadro capturado de vídeo realizado pelo autor 

 

 

Análise e Conclusões do Teste 1: 

 

 Durante esse teste, mesmo que não tenha gerado resultados quantitativos, foi 

possível analisar alguns pontos qualitativos, como se segue: 

1) Ainda sem uma medida precisa do tempo de queima, foi possível perceber que 

o mesmo foi curto, de até 3 segundos, o que indica que não houve grandes problemas com 

relação à mistura do propelente e geometria da tubeira, indicando razoável pressurização da 

câmara de combustão. Desse modo, essa foi a única análise possível de se realizar, pelo fato de 

não ter sido possível adquirir os dados quantitativos. 
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5.2 TESTE ESTÁTICO 2 

 

A partir do primeiro resultado, o foco foi realizar um novo experimento, desta vez 

utilizando um sistema de aquisição digital conectado a um computador, esperando-se evitar 

assim os erros de medida do teste estático 1. 

Desta vez, foi utilizado um sistema composto por 4 células de carga em conjunto (cada 

uma com capacidade máxima de leitura de 50 Kgf), um amplificador de sinal, e uma placa 

ARDUINO NANO, e tal sistema conectado em um computador para realização da leitura dos 

dados através de um código ARDUINO feito pela equipe Lufft. 

Após a montagem do motor e do sistema de aquisição de dados, foi feita a contagem 

regressiva, e a ignição, como pode ser visto na Figura 4.3 abaixo: 

Figura 5.3 - Motor SJ01 em funcionamento no teste estático 2 

 

Fonte: Quadro capturado de vídeo realizado pelo autor 

 

(Acesse o vídeo pelo site https://youtu.be/aYeS1siwdqw).  

 

 

 



78 

 

 

 

 

Análise e Conclusões do Teste 2: 

 

 

1) Primeiramente, percebeu-se que os dados capturados pelo sistema de aquisição 

apresentavam valores muito baixos do esperado para o empuxo, muitos deles podendo ser 

considerados ruídos. A leitura realizada pelo aparato de medição do empuxo foi considerada 

muito abaixo do esperado, marcando apenas 0,5 kgf para o maior ponto. Desse modo, 

novamente não foi possível realizar uma análise quantitativa dos dados.  

2) Entretanto, ainda foi possível realizar uma análise qualitativa, através de uma 

gravação em vídeo realizada pelo autor, como é ilustrado na Figura 4.4: 

Figura 5.4 - Vazamento de mistura não-uniforme de propelente 

 

Fonte: Quadro capturado de vídeo realizado pelo autor 

 

a) O experimento 2 apresentou alguns problemas. Observou-se que o tempo de 

queima estava demasiadamente elevado, o que denota falta de pressurização.  

b) Adicionalmente, foi feita uma análise das imagens capturadas durante a queima, 

e também se notou a deposição de material viscoso escoando para fora da tubeira, como mostra-
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se na figura 4.4. Note o material incandescente escorrendo pela tubeira, e o mesmo depositado 

logo abaixo, em uma cor amarelada. 

c) Após breve análise, constatou-se a hipótese de tal material ser dextrose que não 

teria sido bem misturada com o nitrato de potássio. 

Mudanças: 

 

Em vista das falhas encontradas, foram concentrados esforços em duas frentes, para 

que se tivesse uma experimentação correta: 

1) A operação na produção do propelente, de modo a: 

a. Triturar mais os cristais de nitrato de potássio,  

b. Utilizar uma peneira de modo a aumentar a equalização da granulometria dos 

grãos, e 

c. Além disso, foi revisto o processo de mistura de modo a melhorar a 

homogeneidade dos grãos, e assim realizar um próximo experimento. 

2) O uso de um outro sistema de aquisição de dados, para se ter certeza que os 

resultados medidos seriam só, e somente só, adquiridos da performance do motor foguete, e 

não de erros de medição. 
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5.3 TESTE ESTÁTICO 3 

 

Para realização deste teste, além das mudanças 1) e 2) citadas acima, foi construída 

uma nova estrutura de apoio, e refeito o sistema de aquisição de dados, dessa vez com uma 

única célula de carga com capacidade máxima de leitura de 200 Kgf. 

 

Figura 5.5 - Base da equipe Lufft para testes estáticos 

Fonte: Fotografia capturada pelo autor 

 

O sistema de aquisição de dados funciona da seguinte forma:  

Uma célula de carga realiza a leitura da deformação que sofre durante a queima de 

propelente dentro do motor; por sua vez, o sinal obtido é enviado para um amplificador (módulo 

hx711), que está ligado a uma placa de Arduíno NANO. 

Utilizando a interface e a linguagem de programação do próprio arduíno, é utilizado 

um software próprio onde é possível fazer a leitura da força e do tempo durante um teste 

estático. 
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Como mencionado, utilizando a nova base de testes, e tendo sido realizadas as 

modificações no processo de fabricação dos grãos, um terceiro teste estático foi realizado, como 

ilustrado na figura 4.6 abaixo. 

Figura 5.6 - Motor SJ01 em funcionamento no teste estático 3 

 

 

 

Fonte: Quadro capturado de vídeo realizado pelo autor 

 

 O leitor pode também visualizar o vídeo pelo site https://youtu.be/d1FkhUzLTqc 

 

Análise e Conclusões do Teste 2: 

  

Dessa vez, a aquisição de dados foi realizada, e em paralelo, pode ser feita uma análise 

preliminar qualitativa através de vídeo, o qual acusou um tempo de queima aparentemente bem 

próximo do teórico, e ao mesmo tempo foi observada uma aparente boa pressurização, como 

pode ser visto no quadro capturado demonstrado na figura 4.6 acima. 

 Para análise quantitativa, veja os dados obtidos no presente teste, na tabela 4.1 

abaixo. 
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Tabela 5.1 - Os 11 pares ordenados do teste estático 3 

Tempo (s) Empuxo (N) 

0,0000 0,0000 

0,2410 413,6583 

0,4820 1398,7981 

0,7230 1808,7482 

0,9640 1953,6909 

1,2040 1731,6514 

1,4460 787,8215 

1,6870 244,1611 

1,9270 134,1518 

2,1680 103,3876 

2,4090 96,7070 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Com os dados obtidos na tabela 4.1, foi possível plotar um gráfico e observar o 

comportamento do empuxo durante o tempo de queima do teste, como pode ser visualizado na 

Figura 4.7: 

Figura 5.7 - Gráfico plotado com os 11 pares ordenados sem correções 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 A partir do gráfico acima, podem ser feitas algumas observações com relação a 

performance do motor. Seguem abaixo estas observações sumarizadas: 

1) Observe que as últimas medidas de empuxo não zeram, o que denota um ruído 

de aproximadamente 200 N; 

2) Observando a partir da origem do gráfico, perceba que a derivada do empuxo, 

com respeito ao tempo, até aproximadamente o segundo 2,5, se encontra radicalmente menor 

que no instante subsequente a este e, ao mesmo tempo, analisando o vídeo do teste, é possível 

afirmar sem a menor sombra de dúvidas, que este trecho se dá a uma queima inicial onde ainda 

não havia começado a reação em cadeia, ou seja, o propelente ainda não havia iniciado sua 

queima uniforme; 

3) A partir dessas análises, observe o comportamento, agora retirando o ruído e a 

queima anterior ao início da reação em cadeia, como ilustrado na Figura 4.8. 

Figura 5.8 - Gráfico corrigido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Observe que, após a correção, o tempo de queima demonstra-se com uma 

indicação de 1,45 s, e bem mais próximo do real. Entretanto, os valores de empuxo encontram-

se aproximadamente o dobro do que deveriam ser (comparando com a figura 3.4). Esperava-se 

uma curva razoavelmente diferente da teórica, entretanto os valores bem mais altos não eram 

esperados. Obteve-se um empuxo médio de 802 N (contra o teórico de 657,2 N), e o impulso 

total foi de 1352,89 N.s (contra o teórico de 847,6 N.s). 

 

 Hipóteses dos erros 

 

 A partir disso, restam-se duas hipóteses para tal diferença entre real e teórico: 

1) A câmara superpressurizou e resultou em um impulso muito maior (em um 

tempo aproximado ao teórico); ou 

2) A calibração do sistema de aquisição de dados foi realizada incorretamente. 

A opção 2 aparenta ser uma hipótese mais aceita, pelos seguintes fatos: 

1) A geometria do motor, e dos propelentes, é a mesma que a teórica; 

2) O tempo de queima foi aproximadamente o teórico; 

3) O processo de fabricação dos grãos de propelente foi otimizado após os testes 1 

e 2, onde se atestou uma densidade relativa de 95% com relação a uma densidade de um grão 

ideal (Sem vazios internos e com seus componentes puros).  

 

 

Portanto, o teste 3 indica um resultado razoavelmente bom após sua correção, 

apresentando um perfil comportamental, mesmo que transladado para cima, bem próximo ao 

teórico.  
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Levando em consideração o fato de o motor ter tido tal desempenho, e não ter 

apresentado falha catastrófica em nenhum dos 3 testes estáticos, o autor realiza um teste de voo, 

para verificar definitivamente a performance deste motor, e qual das duas hipóteses acima 

estaria correta. No caso da hipótese 1 estar correta, o foguete deve alcançar um apogeu muito 

superior a 1000 m, entretanto no caso da hipótese 2 estar correta, o foguete deve alcançar um 

apogeu próximo ou menor a 1000 m. Para isso, como último teste desta presente pesquisa, veja 

no próximo tópico os resultados do teste de voo.  
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5.4 TESTE DE VOO 

Em agosto de 2019, a equipe Lufft levou seu foguete Selene, com o motor SJ01 (da 

presente pesquisa) para competir no Latin America Space Challenge (LASC) 2019, na cidade 

de Tatuí – SP. 

A equipe Lufft foi competir na categoria apogeu 1000 m, como já exposto 

anteriormente nesta presente pesquisa. Veja abaixo, na Figura 4.9, o foguete Selene em frente 

ao banner do evento mencionado. 

Figura 5.9 - Foguete Selene sendo exposto no LASC 2019 sem o motor 

 

 

Fonte: Fotografia capturada pelo autor 

 

 

Respeitando os requisitos de voo da competição, a equipe Lufft teve seu foguete 

aprovado para montagem final, e posteriormente, aprovado para a realização de seu voo. 
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Abaixo, podem ser notadas as peças do foguete Selene, incluindo o motor desta 

presente pesquisa. 

 

 

Figura 5.10 - Foguete Selene desmontado antes das inspeções finais 

Fonte: Fotografia capturada pelo autor 

 

Respeitando o gráfico da figura 3.6, impondo uma massa de aproximadamente 4,5 Kg, 

o foguete Selene foi fechado para seu voo teste, como um último teste desta pesquisa. 
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Veja abaixo, na Figura 4.11, uma fotografia de momentos antes do lançamento do 

foguete Selene: 

 

Figura 5.11 - Foguete Selene pronto para voo na base de lançamento 42B 

 

Fonte: Fotografia capturada pelo autor 

 

Após todo procedimento de montagem e segurança, foi realizada a contagem 

regressiva e o foguete Selene realizara seu voo (Figura 4.12). Um vídeo foi realizado durante o 

lançamento, e abaixo se encontra um dos quadros deste voo. (O vídeo pode ser acessado através 

do site https://youtu.be/lFc6H_Zn40g) 
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Figura 5.12 - O voo da Selene 

Fonte: Quadro capturado de vídeo realizado pelo autor 

 

Antes mesmo de analisar os dados quantitativos de altitude, tudo indicava um resultado 

de completo sucesso para o voo da Selene, e consequentemente, para o motor SJ01. Entretanto, 

para garantir, seria necessário acesso aos dados de voo. 

O altímetro comercial StratologgerCF da empresa PerfectFlite foi embarcado no 

foguete Selene, e a partir dele, foi possível obter os dados de altitude x tempo. 

Veja abaixo, o gráfico compreendendo os dados de altitude x tempo desse voo, 

acessados pela interface gráfica do programa de leitura do altímetro supracitado. Tal resultado 

é observado com respeito à Figura 4.13. 
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Figura 5.13 - Os dados de voo 

 

Fonte: Dados retirados da placa de bordo do foguete Selene 

 

O foguete Selene alcançara 913 metros de apogeu. Tal resultado definitivamente exclui 

a hipótese de que a câmara de combustão tenha superpressurizado pelo simples fato de que, nas 

condições que o motor e foguete foram preparados para voo, uma superpressurização 

aumentaria muito o seu apogeu final e, como pode ser observado pelo gráfico da figura 4.11, 

seu apogeu além de não ter sido muito maior que 1000 m, alcançara seu objetivo com uma 

precisão de 91,3%. 

A partir dos resultados obtidos nos 3 testes estáticos e no teste de voo, fica claro que o 

motor desenvolvido, como exposto em toda esta pesquisa, conquistou com sucesso seu objetivo 

de levar um foguete até um apogeu aproximado de 1000 m de altitude com relação ao solo.
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6 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa demonstrou todos os passos relacionados ao projeto do sistema de 

propulsão desde a idealização, construção, até a experimentação, de modo a finalmente 

responder quais foram os parâmetros presentes em um projeto e construção de um motor 

foguete a propelente sólido. 

Para isto, foi necessário e demonstrado um estudo que abrangeu mecânica dos sólidos, 

mecânica dos fluidos, engenharia de materiais, transmissão de calor, e projeto mecânico. Esta 

pesquisa proporcionou uma análise completa de engenharia mecânica para um motor foguete a 

propelente sólido. 

Além disso, foi possível verificar todos os passos de um projeto de motor foguete a 

propelente sólido para o apogeu de 1.000 m, desde a concepção, fabricação, experimentação, 

voo final e conclusão dos resultados obtidos. 

O autor espera que com esta pesquisa, possa estar colaborando com o acervo de 

estudos com respeito a engenharia no ramo de foguetes, e além disso que esta pesquisa possa 

auxiliar pesquisas futuras de outros estudantes. 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com a intenção de expandir os estudos iniciados aqui nesta presente pesquisa, o autor 

deixa como sugestão para trabalhos futuros a serem realizados: 

Uso de outros materiais em um motor foguete a propelente sólido, de modo que possa 

ser feito um estudo mais profundo com relação aos esforços mecânicos sofridos por vários 

materiais diferentes sob as condições de um motor foguete a propelente sólido. 

Além disso, é sugerido um projeto otimizado de uma bancada de testes estáticos de 

baixo custo e ajustável a motores de vários tamanhos e classes. 

Ademais, também fica como sugestão, explorar novos tipos de propelente além do aqui 

utilizado KNDX. 
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Outro ponto interessante para um estudo futuro, seria o desenvolvimento de softwares 

direcionados às condições similares as aqui apresentadas. 

Adicionalmente, seria interessante um estudo de projeto e desenvolvimento com motor 

foguete a propelente híbrido e/ou líquido. 

Por fim, o autor deixa a sugestão de um projeto para motor foguete a propelente sólido 

com o objetivo de propelir um foguete ao apogeu de 3000 m de altitude, com o melhor custo 

benefício, visto que um foguete de sondagem deste alcance (ainda mais para equipes de 

competição) acabam se demonstrando muito caros quando comparado ao custo de 

desenvolvimento e fabricação de um foguete para apogeu 1000m.  
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