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Empresa de São José dos Campos participa de Experimento Educacional 
em Microgravidade da Agência Espacial Brasileira (AEB)  

A empresa Eletrônica Qualificada Espacial e Comércio Ltda. ME (EQE 
Tecnologia), associada ao CECOMPI APL Aeroespacial e Defesa, foi 
contratada pela Secretaria de Educação de São José dos Campos para 
desenvolver e fabricar os sistemas de iluminação, alimentação e telecomando 
de controle das câmeras do foguete de sondagem brasileiro VSB 30 V07 da 
Operação Maracati II. A missão consiste em levar experimentos científicos, 
tecnológicos e educacionais a um ambiente de microgravidade. 
 
A Secretaria de Educação de São José dos Campos foi convidada pela da 
Agência Espacial Brasileira (AEB) para embarcar um experimento 
educacional desenvolvido por alunos. O objetivo deste experimento foi 
comprovar através de imagens o efeito da microgravidade (ambiente de 
queda livre, onde se experimenta a aparente falta de peso) em elementos 
físicos: imãs e massa mola. O Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), 
responsável pelo foguete VSB 30, é responsável em qualificar todos os 
experimentos dentro de normas específicas para o setor espacial. 
 
"O objetivo da AEB em envolver alunos em programas espaciais, é incitar a 
curiosidade e interesse não só nos programas espaciais, bem como no setor 
científico como um todo." - complementa Débora Santos, diretora comercial 
da EQE Tecnologia. 
 
A EQE Tecnologia é uma empresa de engenharia eletrônica, que desde sua 
fundação se dedicou a projetos de alto teor tecnológico, nos setores espacial e 
industrial, desenvolvendo subsistemas eletrônicos para programas de satélites 
e 
foguetes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Centro 
Técnico Aeroespacial (CTA). 
 
Tendo participado de vários projetos espaciais, Experimentos Educacionais 
em Microgravidade (EEM), o diferencial da EQE Tecnologia para este 
contrato foi sua experiência de mais de doze anos no setor espacial. 
 
Neste ano de 2010, além de ter desenvolvido a plataforma de controle dos 
Experimentos Educacionais em Microgravidade (EEM), a empresa associada 
ao CECOMPI APL Aeroespacial e Defesa fez montagem de duas unidades da 
cablagem do segundo estágio do Foguete de sondagem VSB 30 (veículo que 
levou dentre outros, o experimento EEM), e participa do Programa SARA 
Suborbital desenvolvendo o Módulo de Experimentação e Cablagem. 
 
O foguete foi lançado em 12 de dezembro às 12h35 do Centro de Lançamento 
de Alcântara (CLA) no estado do Maranhão. Foi atingido um apogeu de 242 
quilômetros e alcance de 145 quilômetros. O tempo de vôo foi de 16 minutos 
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e o foguete permaneceu um pouco mais do que cinco minutos em ambiente 
de microgravidade. A carga útil do foguete foi recuperada depois de sua 
reentrada. 
 
Desde que o programa da AEB foi criado nenhum foguete que voou com 
experimentos havia tido sua carga útil recuperada. As amostras serão 
analisadas e, em aproximadamente três meses, sairão os primeiros resultados. 
 
A Secretaria da Educação de São José dos Campos participou também do 
Programa Missão Centenário em que o astronauta brasileiro, Marcos Pontes, 
levou para a Estação Espacial Internacional o Experimento Educacional em 
Microgravidade de germinação de sementes de feijão. Os resultados do 
experimento foram acompanhados pelos alunos em tempo real. 
 

Confira os Projetos de Microgravidade  
que voaram no VSB 30 V07: 

 
• Estudo do Efeito da Microgravidade sobre a Cinética da Enzima Invertase  
Centro Universitário Faculdade da Fundação Inaciana de Ensino (FEI) de São 
Paulo (SP); 
 
• Nanotubos de Carbono  
Centro Universitário Faculdade da Fundação Inaciana de Ensino (FEI) de São 
Paulo (SP); 
 
• Influência da Microgravidade na Solidificação da Liga Eutética Chumbo e 
Telúrio (PbTe) 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); 
 
• Solidificação de uma Liga de Chumbo, Estanho e Telúrio (PbSnTe) em 
Microgravidade  
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); 
 
• Minitubos de Calor em Microgravidade (TCM)  
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 
 
• Espalhadores de Calor para Resfriamento de Componentes Eletrônicos em 
Satélites 
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 
 
• Câmara de Ebulição sob Microgravidade  
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 
 
• Experimentos Educacionais em Microgravidade (EEM)  
Alunos dos anos finais (sexto ao nono ano) das escolas municipais de São 
José dos Campos (SP); 
 
• VGP - Análise de expressão gênica (dos genes) e proteica de plantas em 
condições de microgravidade 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); 
 
• GPS para Aplicações Aeroespaciais (GPS-AE) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
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