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Quem somos 
Unidade de referência na Rede Federal de
Educação  Científica,  Profissional  e
Tecnológica  (RFEPCT)  para  pesquisa  e
desenvolvimento de sistemas embarcados e
aeroespaciais, criada pelo Instituto Federal
Fluminense  (IFF),  com  suporte  da
Secretaria  de  Educação  Profissional  e
Tecnológica  do  Ministério  da  Educação
(Setec/MEC). 

Objetivos 
Formar  pessoal  qualificado  nas  áreas  de
sistemas  embarcados  e  aeroespaciais,
através  da  integração  do  Ensino  com  a
Pesquisa  e  Desenvolvimento  (P&D);  gerar
tecnologias inovadoras colaborando para a
nacionalização de hardwares e softwares, e
disseminar os conhecimentos pela Rede de
EPCT e parceiros industriais e acadêmicos. 

Experiência
Formado por uma equipe multidisciplinar e
com larga experiência em projetos de P&D
de  longa  duração  e  com  participação  de
parceiros externos, que vem desenvolvendo
diferentes aplicações nas áreas de atuação
do centro e em áreas relacionadas há mais
de  uma  década.  Todos  os  projetos
desenvolvidos  visam,  além  da  pesquisa
aplicada,  a  entrega  de  produtos  ou
protótipos e operacionalização da solução. 

Projetos

14-BISat
Projeto  de  construção  de  componentes,
integração  e  montagem  de  nanosatélite,
além de desenvolvimento de softwares para
integração  e  operação  de  payloads
científicos,  parte  da  missão  multinacional
QB50.  Satélite  servidor  de  uma  rede  de
comunicações  intersatelital  em  Banda  S,
empregando  Inter-satellital  Link (ISL)
implementado  em  Software  Defined Radio
(SDR),  desenvolvido  em  conjunto  com  a
Universidade do Porto (Portugal) e Tekever
Aerospace (Portugal e Brasil), com apoio da
Setec/MEC. 

Rede de Estações Terrestres
Projeto  e  implantação  da  Rede  Integrada
Brasileira  de  Rastreamento  de  Satélites
(RIBRAS),  composta  por  estações
distribuídas pelo território nacional. Inclui o
projeto e integração das estações e torres,
bem como o desenvolvimento de softwares
de  tracking,  automação  e  controle,  e  de
orquestração otimizada da rede. Com apoio
da  Agência  Espacial  Brasileira  e
Setec/MEC, estações a serem implantadas
no  IFF,  IFMT,  IFBA,  IFMA,  IFRR,  IFAC,
UFABC, UFMG, UFSC e UnB.

SERPENS
Participação  no  Sistema  Espacial  para
Realização  de  Pesquisas  e  Experimentos
com  Nanossatélites  da  AEB,  através  da
RIBRAS  e  provendo  design de
componentes  elétricos  e  mecânicos  do
satélite.

Hardware e Software de Comunicação 
Desenvolvimento  e  integração  de

hardware  e  software  para  implementação
dos  protocolos  de  comunicação  AX.25,
NMEA  e  protocolo  especifico  para  Inter-
Satellital  Link  implementado  em Software
Defined Radio.

Quadricóptero
Projeto  e  construção  do  quadricóptero
QD4/IFF, com estrutura inovadora, capaz de
receber  cargas  de  diversos  formatos  e
tamanhos.  Desenvolvimento  de
instrumentação  virtual  e  de  Mission
Planning Station com moving map.

Câmara Termo-Vácuo
Projeto  de  integração  de  hardwares  e
sensores,  desenvolvimento de softwares e
projeto  mecânico  de  câmara  termo-vácuo
de  pequeno  porte  voltada  para  testes  de
nanosatélites.  Com  apoio  do  CNPq,  em
parceria com a Tekever Brasil e UENF. 

Foguete de Sondagem Atmosférica
Projeto  e  construção  de  foguete  de
sondagem  atmosférica,  AAT/IFFv.1,  com
sistemas embarcados capazes de coletar e
armazenar informações atmosféricas, enviar
sinais de telemetria e acionar paraquedas. 

Sensores Laboratoriais e Data Loggers
Desenvolvimento e contrução de hardware
e software para aquisição precisa de dados
de temperatura, umidade e pressão. Projeto
e  construção  de  data  logger configurável,
com  apresentação  gráfica  e  relógio  de
tempo real.



Sistema GPS
Projeto,  construção  e  programação  de
Sistema  de  Rastreamento,  empregando
sistemas próprios de rádio comunicação e
posicionamento em mapa digital.

Acompanhamento de Produção Discreta 
Projeto  e  construção  de  hardwares
dedicados  para  aquisição  de  dados  em
tempo  real,  visando  acompanhar  o
processamento de lotes de produção.

Sistema de Rastreamento Solar 
Desenvolvimento  de  algoritmo  em
microcontrolador  para  determinação
contínua  da  direção  solar  e  comando  de
servomotores  para  apontamento  de painel
fotovoltaico.

Interação em Touch Screen
Implementação  de  aplicativos  interativos
com  caneta  sobre  display  touch  screen,
empregando  membranas  sensíveis  à
compressão  associada  a  acelerômetro
triaxial.

Integração de Aplicações

O  Núcleo  de  Pesquisa  em  Computação
Científica (C2) do IFF é habilitado por mais
de  uma  década  de  experiência  no
desenvolvimento  de  soluções  de  software
que  podem  ser  integradas  à  aplicações
embarcadas,  como  Sistemas  de
Informações (ERP, ECM, SIG) e aplicações
especializadas, empregando software livre:

Análise de Dados de Máquinas
Sistemas  de  monitoramento  e  análise  de
dados de operação e saúde de máquinas,
para suporte ao tratamento de fenômenos
como vibrações, fluência e fadiga.

Análise de Informações
Sistemas  de  tratamento  de  informações
estruturadas,  semi  e  não-estruturadas,
como  máquinas  de  busca,  análise  e
segmentação de vídeo e busca por imagens
e Natural Language Processing (NLP).

Publicação Técnico-Científica

O  CRSEA  organiza  em  conjunto  com  a
Swiss  Space  Systems o  livro  Nano-
Satellites: Space and Ground Technologies,
Operations and Economics,  a  ser  lançado
em 2015 pela John Wiley & Sons.
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