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Através de suas linhas de pesquisa e desenvolvimento, a Acrux 
Aerospace Technologies vem disponibilizar diversos produtos e serviços 
de alta tecnologia, sempre, buscando humanizar seus processos, e 
trazendo benefícios aos seus clientes e a sociedade brasileira, através 
de nossos setores a seguir.  

Acrux Aerospace Technologies 
INCUBAERO/DCTA - São José dos Campos 

SP/BRASIL 12228-615 
+55 12 3021 2193 
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INTRODUÇÃO 

A maioria dos países ditos desenvolvidos criaram capacidades no setor espacial, através 

de centros de lançamento, satélites e plataformas espaciais, foguetes de sondagem, foguetes 

lançadores e claro, centros de pesquisa e desenvolvimento temáticos. Associado a esse fato, boa 

parte das tecnologias de uso cotidiano são derivadas do campo aeroespacial, de modo a ilustrar 

tais afirmações, de forma singela pode-se citar os equipamentos para uso médico, vitaminas, 

drogas, sistemas de comunicação e posicionamento, sistemas de gerenciamento, padrões de 

qualidade, materiais de alto desempenho, entre uma infinidade de outras tecnologias. Assim é 

inegável a correlação entre o conforto e progresso de uma nação com suas aspirações e domínios 

no campo aeroespacial. Nesse sentido o Brasil tem se destacado com seu Programa Nacional de 

Atividades Espaciais – PNAE, onde um dos grandes limitadores é a falta de mão de obra 

capacitada e qualificada para emprego em projetos aeroespaciais. Neste contexto a empresa 

Acrux Aerospace Technologies, sediada na INCUBAERO/CTA, em São José dos Campos/SP foi 

criada com o propósito de desenvolvimento de tecnologias associadas a veículos lançadores e 

foguetes de sondagem. No entanto, devido a extrema muldisciplinaridade no campo 

aeroespacial, a empresa vem abrindo campos de pesquisa nos novos setores energéticos e de 

automação industrial, visando assim uma maior robustez . Devido a enorme gama de 

conhecimentos e experiencias presentes nos profissionais direta e indiretamente envolvidos nas 

atividades da empresa, e em seu rígido código de ética,  surgiu naturalmente uma vocação para 

o setor educacional, hoje, explorado por nosso braço pedagógico. 

 

Capa: Imagens de 35 km de altitude obtidas com balão meteorológico lançado pela Acrux em SJC/SP em 2012 

Com o intuito de bem representar a empresa, 

foi escolhido o nome da estrela mais brilhante 

de uma das constelações mais conhecidas pelos 

brasileiros, o Cruzeiro do Sul, ou do latim Crux, 

onde a estrela denominada por alpha crusis , ou 

simplesmente ACRUX, também conhecida como 

Estrela de Magalhães, pois foi utilizada para 

apontar a direção para os antigos navegantes 

pelos desconhecidos mares do sul 
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FM300  
Foguete Modelo para até 300m 

 
Descrição: Foguete desenvolvido pela equipe da Acrux em materiais de excelente qualidade, 

primando pela segurança e didática do material. O tubo da fuselagem é fabricado em papel Kraft 

com revestimento Couche, permitindo assim melhor acabamento e aderência de diversas colas, 

desde cola branca, cola de modelismo, cola de ciano acrilato (SuperBonder™) e cola quente. A 

ogiva é injetada em poliuretano expansível, aumentando assim a segurança no lançamento. As 

aletas devem ser recortadas de acordo com o modelo no manual, ou preferencialmente partindo 

da criatividade do modelista, partindo de uma chapa de madeira balsa de 2mm de espessura. O 

kit inclui; Ogiva, Paraquedas e cordões, Tubo da fuselagem,  Luva do motor, Tubo guia, Chapa de 

madeira balsa, Cola e Manual. É indicado para Motores de classe A á D. No Apêndice é 

apresentada uma planta deste modelo. 

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática e Geografia, Motivacional, Modelismo e 

Espaçomodelismo 

 

Custo: R$ 50,00 reais  

Lote Mínimo: 3 unidades 

 

 

 

 

 



  

BL300  
Base de Lançamento para FM300 

 
Descrição: Base de lançamento simples, desenhada pelo pessoal da Acrux de modo a reduzir os 

custos para os usuários do FM300. Sua configuração é a mais simples e otimizada possível, sendo 

composta por uma vareta guia de aço, com 2,5mm de diâmetro e 900mm de comprimento. Sua 

base defletora é composta por uma chapa metálica hexagonal que é posicionada 

concentricamente a vareta guia. A ignição do motor deve ser feita a distância, assim, juntamente 

com a base de lançamento, o kit contém uma caixa de ignição com chave e lâmpada, e um cabo 

de duas vias por 6 m de comprimento com jacarés. 

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática e Geografia, Motivacional, Modelismo e 

Espaçomodelismo 

 

Custo: R$ 56,00 reais  

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

 



  

SL100  
Computador de Vôo “StratoLogger 100” 

 
Descrição: Computador de Vôo importado pela Acrux da empresa norte americana “Perfect Flite” 

fabricante de diversos sistemas aviônicos para foguetes modelo e foguetes de sondagem. Tal 

modelo foi escolhido pela equipe da Acrux pela enorme robustez, confiabilidade e baixo custo, 

além disso, atualmente o SL100 é o computador de voo mais utilizado nas competições de 

foguetes nos EUA. Tal computador é indicado para voos até 10km, e permite a gravação de 

dados de até 31 vôos consecutivos de 9min cada, com altitute, pressão e temperatura ambiente. 

Possui 24mmx70mm e 20 gramas de massa. 

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática, Geografia, Meteorologia, Automação, 

Aviônica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Sistemas, Motivacional e Espaçomodelismo. 

 

Custo: R$ 256,00 reais  

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

 



  

SIN50  
Sistema Inercial para 50g 

 
Descrição: Sistema Inercial desenvolvido pela equipe da Acrux para adquirir dados de voo de 

veículos aeroespaciais. Sua plataforma é bastante simples e passiva de customização, sendo 

baseada em arquitetura “Arduino”.  

Seus módulos são baseados em um leitor de cartões SD acoplado ao computador central Arduino, 

tal módulo é responsável pela gravação e armazenamento dos dados de voo para posterior 

análise. Acoplados a este módulo central estão acelerômetros de 3 eixos com limite de 8g, 

girômetro de 3 eixos e um magnetômetro também de 3 eixos. De modo a aumentar a capacidade 

do Sistema Inercial, é acrescentado ao sistema um acelerômetro exclusivamente para o eixo 

longitudinal ao voo do foguete, permitindo assim, coletar dados completos de voos com até 50g 

de aceleração longitudinal, fazendo uso do acelerômetro de 3 eixos para fazer as leituras de 

acelerações laterais e radiais.  

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática, Geografia, Meteorologia, Automação, 

Aviônica, Certificação e Qualificação de Eletrônica Embarcada, Engenharia Aeroespacial, 

Engenharia Aeronáutica, Engenharia de Sistemas, Motivacional e Espaçomodelismo. 

 

Custo: R$ 970,00 reais  

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Alt01  
Altímetro Simples “Altimeter One”  

 
Descrição: Altímetro importado pela Acrux da empresa norte americana “Jolly Logic” fabricante 

de diversos sistemas aviônicos para foguetes modelo e foguetes de sondagem. Tal modelo foi 

escolhido pela equipe da Acrux pela enorme robustez, confiabilidade e baixo custo. Seu desenho 

simples e compacto permite sua aplicação em ambientes bastante reduzidos, como foguetes 

modelo de pequeno porte. Seu uso é extremamente conveniente para ensaios e certificação de 

voo em foguetes e vants. Possui 49mmX16mm e 16 gramas de massa. 

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática, Geografia, Meteorologia, Automação, 

Aviônica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Sistemas, Motivacional e Espaçomodelismo. 

 

Custo: R$ 200,00 reais  

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAM01  
Câmera Filmadora 

 
Descrição: Câmera filmadora importado pela Acrux para aplicação em filmagem de vôo onboard 

de foguetes de sondagem. Tal modelo foi escolhido pela equipe da Acrux pelo baixo custo, 

qualidade de imagem intermediária e baixa massa estrutural. Seu desenho simples e compacto 

permite sua aplicação em ambientes bastante reduzidos, como foguetes modelo de pequeno 

porte. Seu uso é extremamente conveniente para ensaios e certificação de voo em foguetes e 

vants. Possui 300K Pixel, em formato 720x480, bateria para até 80minutos e entrada para cartão 

MicroSD. 

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática, Geografia, Meteorologia, Automação, 

Aviônica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Sistemas, Motivacional e Espaçomodelismo. 

 

Custo: R$ 89,00 reais  

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

 

 
 



  

PQD  
Paraquedas Semi-Esféricos em Nylon RipStop 

 
Descrição: Paraquedas fabricados em nylon do tipo RipStop utilizado em paraquedismo 

tradicional, costurado com linhas de alta resistência, e cordonetes feitos com fitas e cordas de 

montanhismo. Os paraquedas são fornecidos com os cordonetes e o umbilical em média no 

diâmetro do paraquedas. Na ponta do umbilical é colocado um grampo em "C" roscável. Os 

paraquedas podem ser fornecidos em qualquer diâmetro, no entanto, os padrões disponíveis a 

pronta entrega são 0.6m, 1,2m e 2m de diâmetro. 

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática, Geografia, Meteorologia, Automação, 

Aviônica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Sistemas, Motivacional e Espaçomodelismo. 

 

Custos 

PQD-06: R$ 110,00 reais (60cm) 

PQD-12: R$ 170,00 reais (120cm) 

PQD-20: R$ 280,00 reais (200cm) 

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

 

 

 

 



  

B06-3 

Motor Foguete a Propelente Sólido AP de 6 N/s 

 
Descrição: Motor Foguete desenvolvido pela equipe da Acrux para aplicação em Foguetes 

Modelo, com o foco em qualidade e segurança, assim, este motor utiliza 3,4 gramas de 

propelente composite do tipo AP/HTPB/Al o mesmo tipo dos grandes foguetes lançadores. Tal 

motor foi desenvolvido prezando a segurança de operação, deste modo, sua pressão de trabalho 

foi bastante reduzida, juntamente com a aplicação de materiais de melhor qualidade na 

construção de seu envelope. Possui Φ20mmX75mm. 

Recomenda-se seu uso em aplicações iniciantes e de treinamento. O motor vem com 01 (um) 

ignitor elétrico com consumo médio de 800mA x 9V.  

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática e Geografia, Motivacional, Modelismo e 

Espaçomodelismo 

 

Custo: R$ 6,00 reais  

Lote Mínimo: 5 unidades 

Classe B

Impulso Total 5 N

Tempo de Queima 1.3 s

Massa de Propelente 3.4g

Propelente Sólido AP/HTPB/Al

Pressão Máxima 0.65 Mpa

Impulso Específico 147s

Tempo de Retardo 3s  
 

 

 

 



  

D10-5 
Motor Foguete a Propelente Sólido AP de 10 N/s 

 
Descrição: Motor Foguete desenvolvido pela equipe da Acrux para aplicação em Foguetes 

Modelo, com o foco em qualidade e segurança, assim, este motor utiliza 6,2 gramas de 

propelente composite do tipo AP/HTPB/Al o mesmo tipo dos grandes foguetes lançadores. Tal 

motor foi desenvolvido prezando a segurança de operação, deste modo, sua pressão de trabalho 

foi bastante reduzida, juntamente com a aplicação de materiais de melhor qualidade na 

construção de seu envelope. Possui Φ20mmX75mm. 

Recomenda-se seu uso em aplicações intermediárias e competições. O motor vem com 01 (um) 

ignitor elétrico com consumo médio de 800mA x 9V. 

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática e Geografia, Motivacional, Modelismo e 

Espaçomodelismo 

 

Custo: R$ 10,00 reais  

Lote Mínimo: 5 unidades 

Classe D

Impulso Total 10 N

Tempo de Queima 1.27 s

Massa de Propelente 6.2g

Propelente Sólido AP/HTPB/Al

Pressão Máxima 1.5 Mpa

Impulso Específico 165s

Tempo de Retardo 5s  
 

 

 

 



  

F80-7 
Motor Foguete a Propelente Sólido AP de 80 N/s 

 
Descrição: Motor Foguete desenvolvido pela equipe da Acrux para aplicação em Foguetes 

Modelo, com o foco em qualidade e segurança, assim, este motor utiliza 41,9 gramas de 

propelente composite do tipo AP/HTPB/Al o mesmo tipo dos grandes foguetes lançadores. Tal 

motor foi desenvolvido prezando a segurança de operação, deste modo, sua pressão de trabalho 

foi bastante reduzida, juntamente com a aplicação de materiais de melhor qualidade na 

construção de seu envelope. Possui Φ25mmX110mm. 

Recomenda-se seu uso em aplicações avançadas e competições. O motor vem com 01 (um) 

ignitor elétrico com consumo médio de 800mA x 9V. 

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática e Geografia, Motivacional, Modelismo e 

Espaçomodelismo 

 

Custo: R$ 50,00 reais  

Lote Mínimo: 3 unidades 

Classe F

Impulso Total 80 N

Tempo de Queima 0.65 s

Massa de Propelente 41.9g

Propelente Sólido AP/HTPB/Al

Pressão Máxima 4.4 Mpa

Impulso Específico 190s

Tempo de Retardo 7s  

 

 



  

Classe I

Impulso Total 335 N

Tempo de Queima 1.14 s

Massa de Propelente 183.3g

Propelente Sólido AP/HTPB/Al

Pressão Máxima 3.71 Mpa

Impulso Específico 186s

I335 
Motor Foguete a Propelente Sólido AP de 335 N/s 

 
Descrição: Motor Foguete desenvolvido pela equipe da Acrux para aplicação em Foguetes Sonda, 

com o foco em qualidade e segurança, assim, este motor utiliza 183 gramas de propelente 

composite do tipo AP/HTPB/Al o mesmo tipo dos grandes foguetes lançadores. Tal motor foi 

desenvolvido prezando a segurança de operação, além de alto desempenho, deste modo, sua 

pressão de trabalho foi aumentada juntamente com a mudança na parede do envelope, 

juntamente com a aplicação de materiais de excelente qualidade na construção de seu envelope. 

Possui Φ40mmX200mm. 

Recomenda-se seu uso em aplicações avançadas, pesquisas tecnológicas, competições e 

Instituições de Ensino Superior. O motor vem com 01 (um) ignitor elétrico com consumo médio de 

800mA x 9V. 

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática, Geografia, Meteorologia, Automação, 

Aviônica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Sistemas, Motivacional e Espaçomodelismo 

Avançado. 

 

Custo: R$ 200,00 reais  

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

   

 

 



  

J900 – Reutilizável* 
Motor Foguete a Propelente Sólido AP de 900 N/s 

 
Descrição: Motor Foguete desenvolvido pela equipe da Acrux para aplicação em Foguetes Sonda, 

com o foco em qualidade e segurança, assim, este motor utiliza 454 gramas de propelente 

composite do tipo AP/HTPB/Al o mesmo tipo dos grandes foguetes lançadores. Tal motor foi 

desenvolvido prezando a segurança de operação, além de alto desempenho, deste modo, sua 

pressão de trabalho foi aumentada juntamente com a mudança na parede do envelope, além de 

aplicação de aço inoxidável 304 e aço carbono 1045 tratado. Possui Φ51mmX250mm. 

Recomenda-se seu uso em aplicações avançadas, pesquisas tecnológicas e científicas, 

competições e Instituições de Ensino Superior. O motor vem com 01 (um) ignitor elétrico com 

consumo médio de 800mA x 9V e 01 (um) grão propelente de AP/HTPB/Al. 

 

Aplicação: Aulas de Física, Química, Matemática, Geografia, Meteorologia, Automação, 

Aviônica, Navegação, Geoengenharia, Engenharia Aeroespacial, Engenharia de Sistemas, 

Motivacional e Espaçomodelismo Avançado. (*)Reutilizável ao menos 10x com propelente 

indicado. 

 

Custo Motor Completo: R$ 700,00 reais  

Custo Grão Propelente + Ignitor: R$ 300,00 reais 

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

Classe J

Impulso Total 900 N

Tempo de Queima 0.5 s

Massa de Propelente 454.5g

Propelente Sólido AP/HTPB/Al

Pressão Máxima 4.26 Mpa

Impulso Específico 200s  
 

 



  

M6200 – Reutilizável* 
Motor Foguete a Propelente Sólido AP de 6200 N/s 

 
Descrição: Motor Foguete desenvolvido pela equipe da Acrux para aplicação em Foguetes Sonda, 

com o foco em qualidade e segurança, assim, este motor utiliza 3087 gramas de propelente 

composite do tipo AP/HTPB/Al o mesmo tipo dos grandes foguetes lançadores. Tal motor foi 

desenvolvido prezando a segurança de operação, além de alto desempenho, deste modo, sua 

pressão de trabalho foi aumentada juntamente com a mudança na parede do envelope, além de 

aplicação de aço carbono 1045 tratado e alumínio 6061-T6 anodizado. Possui 

Φ76.2mmX1250mm. 

Recomenda-se seu uso em aplicações avançadas, pesquisas tecnológicas e científicas, 

competições e Instituições de Ensino Superior. O motor vem com 01 (um) ignitor elétrico com 

consumo médio de 800mA x 9V, 04 (quatro) grãos propelente de AP/HTPB/A e 01(uma) 

blindagem térmica. 

 

Aplicação: Meteorologia, Automação, Aviônica, Navegação, Geoengenharia, Engenharia 

Aeroespacial, Engenharia de Sistemas, Motivacional e Espaçomodelismo Avançado. 

(*)Reutilizável ao menos 10x com propelente indicado. 

 

Custo Motor Completo: R$ 2500,00 reais  

Custo Kit Grão Propelente + Ignitor + Manta térmica: R$ 800,00 reais 

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

Classe M

Impulso Total 6200 N

Tempo de Queima 1.32 s

Massa de Propelente 3087.1g

Propelente Sólido AP/HTPB/Al

Pressão Máxima 5.51 Mpa

Impulso Específico 205s  
 

 

 



  

FOG500A 
Foguete Sonda para 500 metros 

 
Descrição: Foguete de Sondagem de pequeno porte desenvolvido pela equipe da Acrux para 

aplicações de baixo custo e alto desempenho. Sua estrutura é majoritariamente em Alumínio 

anodizado 6061-T6 e Aço carbono 1045 tratado por óxido negro. Sua capacidade de carga média 

é de 500g, chegando a 700m sem carga de acordo com as curvas a seguir. 

 
 

Aplicação: Meteorologia, Hidrologia, Aeronomia, Ensaios de Automação e Aviônica, Navegação, 

Geoengenharia, Geociências, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Aeronáutica, Engenharia de 

Sistemas, Topografia e Engenharia Ambiental. Possui um compartimento de carga de 

Φ54mmx150mm. No Apêndice é apresentada uma planta deste veículo. 

 

Alcance Verical (85o) 500m

Massa Total 2200g

Propulsor I335

Comprimento 1263mm

Diâmetro 57mm

Margem estática in. 4.5

Recuperação Paraquedas

Comp. Vôo SL100  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo Foguete Completo: R$ 1500,00 reais  

(Inclusos 01 (um) I335 + 01 (um) Ignitor + 01 (um) SL100) 

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FOG2K 
Foguete Sonda para 2000 metros 

 
Descrição: Foguete de Sondagem de pequeno porte desenvolvido pela equipe da Acrux para 

aplicações de baixo custo e alto desempenho. Sua estrutura é majoritariamente em Alumínio 

anodizado 6061-T6 e Aço carbono 1045 tratado por óxido negro. Sua capacidade de carga média 

é de 1000g, chegando a 2150m sem carga de acordo com as curvas a seguir. 

 
 

Aplicação: Meteorologia, Hidrologia, Aeronomia, Ensaios de Automação e Aviônica, Navegação, 

Geoengenharia, Geociências, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Aeronáutica, Engenharia de 

Sistemas, Topografia e Engenharia Ambiental. Possui um compartimento de carga de 

Φ54mmx150mm. No Apêndice é apresentada uma planta deste veículo. 

 

Alcance Verical (85o) 2000m

Massa Total 3100g

Propulsor J900

Comprimento 1343mm

Diâmetro 57mm

Margem estática in. 4.2

Recuperação Paraquedas

Comp. Vôo SL100  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo Foguete Completo: R$ 2500,00 reais  

(Inclusos 01 (um) J900 + 01 (um) grão propelente + 01 (um) Ignitor + 01 (um) SL100) 

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

 



  

FOG5K 
Foguete Sonda para 5000 metros 

 
Descrição: Foguete de Sondagem de pequeno porte desenvolvido pela equipe da Acrux para 

aplicações de baixo custo e alto desempenho. Sua estrutura é majoritariamente em Alumínio 

anodizado 6061-T6 e Aço carbono 1045 tratado por óxido negro. Sua capacidade de carga média 

é de 5000g, chegando a 5850m sem carga de acordo com as curvas a seguir. 

 
 

Aplicação: Meteorologia, Hidrologia, Aeronomia, Ensaios de Automação e Aviônica, Navegação, 

Geoengenharia, Geociências, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Aeronáutica, Engenharia de 

Sistemas, Topografia e Engenharia Ambiental. Possui um compartimento de carga de 

Φ72mmx250mm. No Apêndice é apresentada uma planta deste veículo. 

 

Alcance Verical (85o) 5000m

Massa Total 7800g

Propulsor M6200

Comprimento 2053mm

Diâmetro 76.2mm

Margem estática in. 2.5

Recuperação Paraquedas

Comp. Vôo SL100 + SIN50  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo Foguete Completo: Sob consulta  

(Inclusos 01 (um) M6200 + 04 (quatro) grãos propelentes + 01 (um) Ignitor + 01 (uma) Manta 

térmica + 01 (um) SL100 + 01 (um) SIN50) 

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

 



  

FOG15K 
Foguete Sonda para 15000 metros 

 
Descrição: Foguete de Sondagem de pequeno porte desenvolvido pela equipe da Acrux para 

aplicações de baixo custo e alto desempenho. Sua estrutura é majoritariamente em Alumínio 

anodizado 6061-T6, Aço carbono 1045 e Aço liga 4130 tratados por óxido negro. Sua capacidade 

de carga média é de 5000g, chegando a 16000m sem carga. Seu perfil de aceleração é da ordem 

de 4g. 

 

 

Em fase de desenvolvimento... 

  

 

FOG30K  
Foguete Sonda para 30000 metros 

 
Descrição: Foguete de Sondagem de pequeno porte desenvolvido pela equipe da Acrux para 

aplicações de baixo custo e alto desempenho. Sua estrutura é majoritariamente em Alumínio 

anodizado 6061-T6, Aço carbono 1045 e Aço liga 4130 tratados por óxido negro. Sua capacidade 

de carga média é de 10000g, chegando a 33000m sem carga. Seu perfil de aceleração é da 

ordem de 4g. 

 

 

Em fase de desenvolvimento... 

 

 

 



  

AGROVANTv2  
Veículo Aéreo Não Tripulado para Levantamento Topográfico e 

Monitoramento Agropecuário 

 
Descrição: Veículo Aéreo Não Tripulado de classe Micro, possuindo dimensões e massas da 

ordem de um pequeno aeromodelo motoplanador. Possui envergadura de 2,55m e massa 

máxima de 5kg. O método de decolagem é bastante simples, sendo baseado em lançamento 

manual. Inicialmente o sistema de controle disponível é baseado em Rádio Controle, Piloto 

Manual e GPS embarcado que guia o piloto na cobertura da área. Em breve na versão v3 estará 

disponível a cobertura por piloto automático. A carga útil básica desta aeronave consiste em um 

sistema de aquisição de dados ambientais de pressão, temperatura e umidade, além de uma 

câmera de alto desempenho com capacidade para até 2 horas de filmagens em “full HD” com 

16Gb de dados de imagem, podendo receber upgrades para filmagem na banda espectral de 

Infravermelho (IR) ou mesmo em modo Multiespectral além do visível. 

 

Aplicação: Agropecuária, Meteorologia, Hidrologia, Aeronomia, Ensaios de Automação e 

Aviônica, Navegação, Geoengenharia, Geociências, Engenharia Aeroespacial, Engenharia 

Aeronáutica, Engenharia de Sistemas, Topografia, Cartografia, Planejamento Urbano, Cadastro 

Multifinalitário, Engenharia Ambiental, Cobertura Esportiva, Segurança Pública e Privada. 

 

Custo: Sob Consulta 

Lote Mínimo: 1 unidade 

 

 

 

 

 



  

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLT  
Palestras Educacionais 

 
Descrição: Dentro do contexto da motivação e difusão, todas as atividades tem um foco didático, 

explorando um conteúdo altamente técnico aliado a experimentos e atividades lúdicas, 

promovendo assim uma fixação do conhecimento de maneira agradável e sustentável. Dentre as 

diversas atividades que a equipe da Acrux promove, é possível citar as seguintes como soluções 

standart, onde é possível a realização de adaptações e customizações de acordo com o grupo. 

Dentro dessa atividade, a equipe composta por técnicos á doutores, possuem slides disponíveis 

de aproximadamente 1 hora. Os temas contemplados são: 

 Introdução a Astronáutica; 

 Introdução á Tecnologia de Foguetes; 

 Introdução á Tecnologia de Satélites; 

 Introdução á Aeronáutica; 

 Fundamentos de Projeto de Foguetes; 

 Novas Tendências da Astronáutica; 

 Tecnologia de Propulsão de Foguetes; 

 Manufatura aplicada a Projetos Aeroespaciais; 

 Introdução a Eletrônica e Robótica 

 Introdução ao Microcontrolador Arduino 

 Empreendedorismo Tecnológico; 

 Motivação para a carreira; 

 

Aplicação: Instituições de Ensino Básico, Fundamental, Médio, Técnico e Superior Públicas e 

Privadas.  

 

Custo: A apresentação de uma palestra das elencadas acima não tem custo algum, de acordo 

com nossa política interna de responsabilidade social, apenas o translado e hospedagem do 

profissional destacado e mediante disponibilidade dentro do cronograma da empresa. 

 

 



  

OFAM01  
Oficina de Ambientação 01 

 
Descrição: A oficina de ambientação de ciências espaciais é uma atividade de caráter 

motivacional e difusor de conhecimento aeroespacial. Nessa atividade os alunos participam de 

uma palestra sobre introdução a tecnologia espacial, e logo em seguida, recebem instrução para 

a construção de foguetes a água. A equipe da empresa é responsável por monitorar os alunos e 

seus respectivos foguetes, desde a construção até o lançamento. 

 Tal atividade tem um tempo de 3,5 horas, e é recomendada para grupos de até 80 alunos, 

ficando a cargo dos alunos a obtenção das garrafas PET.   

 

Aplicação: Instituições de Ensino Básico, Fundamental, Médio, Técnico e Superior Públicas e 

Privadas. Feiras e Eventos de difusão científica, tecnológica e Educacional. 

 

Custo: R$ 3.000,00 mais o translado e hospedagem dos profissionais destacados caso necessário. 

 

 

 



  

OFAM02  
Oficina de Ambientação 02 

 
Descrição: A oficina de ambientação de ciências espaciais é uma atividade de caráter 

motivacional e difusor de conhecimento aeroespacial. Nessa atividade os alunos participam de 

uma palestra sobre introdução a tecnologia espacial, e logo em seguida, recebem instrução para 

o projeto, construção e lançamentos de seus foguetes a propelente sólido, juntamente com 10 

kits do foguete a propelente sólido da Acrux FM300, com alcance médio de 300m, que devem ser 

distribuídos aos participantes. Recomenda-se para tal atividade um máximo de até 50 alunos ou 

o acréscimo de Kits separadamente. A equipe da empresa é responsável por monitorar os alunos 

e seus respectivos foguetes, desde a construção até o lançamento. Tal atividade tem um tempo 

de 4 horas, e é recomendada para grupos de até 50 alunos.  

 

Aplicação: Instituições de Ensino Básico, Fundamental, Médio, Técnico e Superior Públicas e 

Privadas. Feiras e Eventos de difusão científica, tecnológica e Educacional. 

 

Custo: R$ 4.000,00, além do translado e hospedagem dos profissionais destacados caso 

necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OFAM03  
Oficina de Ambientação 03 

 
Descrição: A oficina de ambientação de ciências espaciais é uma atividade de caráter 

motivacional e difusor, no entanto, nesta oficina se busca também um nivelamento de 

conhecimento aeroespacial. Nessa atividade os alunos participam de algumas palestras de 

introdução a temática aeroespacial, seguidas do projeto, construção e lançamento de foguetes 

sólidos. Em seguida os alunos recebem tubos de acrílico e são orientados a projetar e montar um 

experimento a ser montado e lançado em um FOG500 da empresa, chegando a 500 metros de 

altitude e chegando a uma aceleração de 10g. Tal atividade tem um tempo de 5 horas, e é 

recomendada para grupos de até 50 alunos.  

 

Aplicação: Instituições de Ensino Básico, Fundamental, Médio, Técnico e Superior Públicas e 

Privadas. Feiras e Eventos de difusão científica, tecnológica e Educacional. 

 

Custo: R$ 6.000,00, além do translado e hospedagem dos profissionais destacados caso 

necessário. 

 

 

 

 



  

EEA  
Encontro de Educação em Astronáutica e Astronomia 

 
Descrição: O Encontro de Educação em ciências espaciais é uma atividade com foco em formação 

de professores para o ensino de ciências e a motivação de alunos desde Ensino Fundamental até 

a Graduação, no entanto, também levando em conta o carater lúdico do evento. Nessa atividade 

os alunos participam de algumas palestras de introdução a temática aeroespacial, e outras dos 

setores de quimica, fisica e robótica, seguidas do projeto, construção e lançamento de foguetes 

sólidos, construção de kits didáticos em elêtronica e o lançamento de foguetes a água. Em 

seguida os alunos recebem tubos de acrilico e são orientados a projetar e montar um 

experimento a ser montado e lançado em um FOG500 da empresa, chegando a 500 metros de 

altitude e a uma aceleração de 10g. Tal atividade tem um tempo de 2 dias, e é recomendada 

para grupos de até 100 alunos.  

 

Aplicação: Instituições de Ensino Básico, Fundamental, Médio, Técnico e Superior Públicas e 

Privadas. Feiras e Eventos de difusão científica, tecnológica e Educacional. 

 

Custo: R$ 9.000,00 reais além do translado e hospedagem dos profissionais destacados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EERA  
Encontro de Educação em Robótica e Automação 

 
Descrição: O Encontro de Educação em robótica e automação é uma atividade com foco em 

formação de professores para o ensino de ciências e a motivação de alunos desde Ensino 

Fundamental até a Graduação, no entanto, também levando em conta o carater lúdico do 

evento. Nessa atividade os alunos participam de algumas palestras de introdução aos complexos 

conceitos de eletrônica e automação, assim como conceitos correlatos como máquinas 

industriais e veículos de exploração, seguidas da construção de kits didáticos em eletrônica e 

energias alternativas. Para fixação de conhecimento, os alunos recebem kits microcontrolados 

para o projeto e construção de robôs terrestres do tipo “Rover” para um circuito off-road e 

guerra de robôs. Tal atividade tem um tempo de 2 dias, e é recomendada para grupos de até 100 

alunos.  

 

Aplicação: Instituições de Ensino Básico, Fundamental, Médio, Técnico e Superior Públicas e 

Privadas. Feiras e Eventos de difusão científica, tecnológica e Educacional. 

 

Custo: R$ 9.000,00 reais além do translado e hospedagem dos profissionais destacados. 

 

 

 

 

 

 

 



  

SPACECAMP 
Acampamento Espacial 

 
Descrição: O SpaceCamp é uma atividade diferenciada, criada nos moldes de eventos similares 

norte americanos. Nesta atividade os alunos e professores são convidados a uma imersão 

completa no mundo das ciências aeroespaciais. Os temas abordados durante o evento são 

essencialmente astronáutica, astronomia, metodologia científica, sustentabilidade e robótica, 

que são todas áreas correlatas e complementares.  Os integrantes participam de diversas 

palestras de introdução aos conceitos abordados, assim como conceitos correlatos como 

metodologia e sustentabilidade, seguidas da construção de kits didáticos diversos, oficinas, 

dinâmicas de grupo, visitas monitoradas e claro, o lançamento de um FOG500 ou FOG2K 

dependendo do local. Ao longo do evento, serão feitas diversas pequenas competições com o 

objetivo de premiar os melhores alunos, criando assim uma atmosfera de competitividade 

saudável. 

 

Aplicação: Instituições de Ensino Básico, Fundamental, Médio, Técnico e Superior Públicas e 

Privadas. Feiras e Eventos de difusão científica, tecnológica e Educacional. 

 

Custo: R$ 15.000,00 reais além do translado e hospedagem dos profissionais destacados. 

 

 

 

 

 

 



  

Linha ARDUINO 
Microcontrolador Arduino & Acessórios 

 
Descrição: Arduino é uma construção em placas de circuito impresso constituídas por circuitos 

integrados microcontroladores da empresa americana ATMEL. Suas capacidades variam de 

acordo com o chip e serie. Suas versões mais comuns são a UNO, MEGA, MICRO E NANO, e seus 

acessórios são os mais diversos possíveis. A equipe da Acrux selecionou os melhores fornecedores 

internacionais de modo a buscar qualidade e baixo custo de suas peças, visando assim seu 

emprego em equipamentos para a educação. A Acrux possui em estoque alguns dos 

componentes mais usuais, no entanto, através de seus fornecedores e representantes exclusivos, 

é possivel fornecer qualquer componente da linha Arduino em até 1 semana, inclusive outros 

módulos e placas não descritos aqui nesse catálogo. 

 

Aplicação: Instituições de Ensino Básico, Fundamental, Médio, Técnico e Superior Públicas e 

Privadas. Principalmente para cursos na área de eletrônica, automação, robótica e computação. 

 

Arduino MEGA ATMEGA2560

Custo: R$ 100,00 reais

Arduino NANO ATMEGA328P

Custo: R$ 80,00 reais

Arduino MINI ATMEGA328P

Custo: R$ 80,00 reais

 



  

Arduino UNO ATMEGA328P

Custo: R$ 80,00 reais

Módulo de 2 Relés 5V

Custo: R$ 40,00 reais

Módulo Sensor Magnético

Custo: R$ 20,00 reais

Módulo Sensor de Som

Custo: R$ 45,00 reais

Módulo Sensor de Vibração

Custo: R$ 25,00 reais

Módulo Sensor de Umidade e Temperatura

Custo: R$ 18,00 reais

 



  

Módulo Acelerômetro 3 Eixos ADXL345

Custo: R$ 70,00 reais

ProtoBoard 170 pontos

Custo: R$ 15,00 reais

Módulo Sensor de Luz LDR

Custo: R$ 20,00 reais

Módulo Transceptor 433MHz

Custo: R$ 25,00 reais

Módulo Transceptor 2,4 GHz

Custo: R$ 25,00 reais

Módulo GPS SIRFIII EM411

Custo: R$ 110,00 reais

Painel Fotovoltaico 4V x 6mV

Custo: R$ 25,00 reais



  

Módulo Acelerômetro 1 Eixo até 50g

Custo: R$ 100,00 reais

Módulo Sensor IR (Fogo)

Custo: R$ 30,00 reais

Módulo Sensor Ultrasônico de distância

Custo: R$ 20,00 reais

Módulo Interface para cartão SD

Custo: R$ 20,00 reais

Placa Padrão para Arduino UNO

Custo: R$ 20,00 reais

Módulo Sensor de Gases

Custo: R$ 40,00 reais

Módulo Sensor Umidade e Temperatura DH11

Custo: R$ 23,00 reais

 



  

Módulo LCD Azul

Custo: R$ 18,00 reais

Micro Servo 9g 1,6kgf/cm 

Custo: R$ 20,00 reais

Módulo Sensor de temperatura 

Custo: R$ 20,00 reais

Kit de Jumpers (100x)

Custo: R$ 30,00 reais

Módulo Display e Pushbotton

Custo: R$ 60,00 reais

 

 

 

 

 

 



  

KEBC 
Kits Educacionais de Baixo Custo 

 
Descrição: Com o intuito de auxiliar professores a motivar seus alunos, a Acrux vem disponibilizar 

Kits didáticos de baixo custo e grande impacto motivacional para a área de ciências. Dentro dos 

diversos modelos disponíveis, incluindo os utilizados pela empresa em suas Oficinas de 

Ambientação, Encontros de Educação e SpaceCamp, pode-se identificar principalmente as áreas 

de biologia, química, matemática e física. Os Kits apresentados aqui são apenas alguns dos que a 

equipe da Acrux trabalha, havendo uma grande rotatividade entre eles, contate para receber 

outras ofertas. 

 

Aplicação: Instituições de Ensino Básico, Fundamental, Médio, Técnico e Superior Públicas e 

Privadas. Feiras e Eventos de difusão científica, tecnológica e Educacional. 

 

HEXBUG Ant

Custo: R$ 25,00 reais

Carro Solar

Custo: R$ 10,00 reais

Gafanhoto Solar

Custo: R$ 10,00 reais

 



  

Kit Robôs Solar 

Custo: R$ 40,00 reais

Kit Solar 6 em 1

Custo: R$ 25,00 reais

Carro movido a Agua e Sal (Pilha)

Custo: R$ 20,00 reais

 

 

 

 



  

IMP  
Livros, Revistas, Apostilas e Gibis 

 
Descrição: Nossos materiais didáticos impressos são bastante variáveis e customizáveis, sempre 

buscando a qualidade e custos acessíveis. Todos nossos materiais podem ser impressos sob 

licença de modo a reduzir o custo para a instituição interessada. Também estão disponíveis 

nossas apresentações em formato .ppt e .pdf, para maiores informações, entre em contato. 

 

Aplicação: Instituições de Ensino Básico, Fundamental, Médio, Técnico e Superior Públicas e 

Privadas. Feiras e Eventos de difusão científica, tecnológica e Educacional. 

 

Custo: Sob Consulta 

 

 

 

 

 

 



  

   ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 



  

PF60 
Painél Fotovoltaico de 60 W 

 
Descrição: Painél Fotovoltaico de 60 W de potência, com tensão e corrente customizáveis. Tal 

painél, tem aplicação focada em dispositivos e equipamentos de aplicação pública que são 

instalados em locais remotos ou de difícil alimentação pela rede tradicional 110V/220V ou 

mesmo em situações onde seja propício a aplicação de energias verdes.  

 

Aplicação: Radares, telefones de emergência, sinalizadores de trânsito, acionamento de bombas 

de agua para bebedouros, iluminação pública e aplicações didáticas. 

 

Custo: R$ 550,00 reais  

Lote Mínimo: 10 unidades 

 

 

 
 



  

PF130 
Painél Fotovoltaico de 130 W 

 
Descrição: Painél Fotovoltaico de 130 W de potência, de 1500x600mm, com tensão e corrente 

customizáveis. Tal painél, tem aplicação focada em dispositivos e equipamentos de aplicação 

pública que são instalados em locais remotos ou de difícil alimentação pela rede tradicional 

110V/220V ou mesmo em situações onde seja propício a aplicação de energias verdes. Além 

dessas aplicações, este painél é indicado para a construção de sistemas de fornecimento de 

energia elétrica para edifícios públicos e privados. 

 

Aplicação: Radares, telefones de emergência, sinalizadores de trânsito, acionamento de bombas 

de agua para bebedouros, iluminação pública, residências, prédios privados e públicos, 

condomínios, vilas agropecuárias, aldeias indígenas, fazendas e pousadas. 

 

Custo: R$ 1100,00 reais  

Lote Mínimo: 3 unidades 

 

 

 

 



  

PFST180 
Painél Fotovoltaico de 180 W 

 
Descrição: Painél Fotovoltaico de 130 W de potência, de 1500x600mm, com tensão e corrente 

customizáveis, possuindo acoplado um sistema de guiamento solar denominado SunTracker®, 

que eleva sua potência para 180 W. Tal painél, tem aplicação focada em dispositivos e 

equipamentos de aplicação pública que são instalados em locais remotos ou de difícil 

alimentação pela rede tradicional 110V/220V ou mesmo em situações onde seja propício a 

aplicação de energias verdes. Além dessas aplicações, este painél é indicado para a construção 

de sistemas de fornecimento de energia elétrica para edifícios públicos e privados. 

 

Aplicação: Radares, telefones de emergência, sinalizadores de trânsito, acionamento de bombas 

de agua para bebedouros, iluminação pública, residências, prédios privados e públicos, 

condomínios, vilas agropecuárias, aldeias indígenas, fazendas e pousadas. 

 

Custo: R$ 1300,00 reais  

Lote Mínimo: 3 unidades 

 

 

 



  

ASEF 
Acessórios para Sistemas de Energia Fotovoltaica 

 
Descrição: A equipe da Acrux vem importando e desenvolvendo sistemas de apoio para o uso de 

energia fotovoltaica. Dentre os diversos produtos, pode-se citar Inversores de frequencia de 100 

W á 1500 W, Controladores de carga capazes de regular a potência gerada por até 10 paineis 

PFST180, Bancos de bateriais customizáveis, Lampadas LED de 12V, Ventiladores de 12V, Bombas 

de água de 12V e até Refrigeradores de pequeno porte a 12V. 

 

Aplicação: Radares, telefones de emergência, sinalizadores de trânsito, acionamento de bombas 

de agua para bebedouros, iluminação pública, residências, prédios privados e públicos, 

condomínios, vilas agropecuárias, aldeias indígenas, fazendas e pousadas. 

 

Custo: Sob consulta 

 

 

 

 

 

 



  

TE400 
Turbina Eólica de 400 W 

 
Descrição: Turbina eólica de ultima geração baseada nos mais modernos geradores elétricos e 

em hélices de alto desempenho com construção em compósito. A idea principal aqui é a 

disponibilização de um produto de alto desempenho e baixo custo, sendo utilizado em 

complemento a sistemas de energia fotovoltaica. 

 

Aplicação: Radares, telefones de emergência, sinalizadores de trânsito, acionamento de bombas 

de agua para bebedouros, iluminação pública, residências, prédios privados e públicos, 

condomínios, vilas agropecuárias, aldeias indígenas, fazendas e pousadas. 

 

 

Em fase de desenvolvimento... 

 

 

 

 

 



  

MGPS 
Micro Green Power Station 

 
Descrição: O conceito MGPS explorado aqui é baseado em uma unidade de geração de energia 

elétrica capaz de fornecer energia sem impactos diretos ao meio ambiente em que esta inserido, 

com custos acessíveis. As MGPS disponibilizadas pela equipe da Acrux são baseadas em paineis 

fotovoltaicos e turbinas eólicas, onde a proporção entre eles é dado através de estudos do 

potencial energético do local, e na potencia total necessária para o local, que também pode ser 

customizada inicialmente entre 1 e 100kW 

 

Aplicação: Radares, telefones de emergência, sinalizadores de trânsito, acionamento de bombas 

de agua para bebedouros, iluminação pública, residências, prédios privados e públicos, 

condomínios, vilas agropecuárias, aldeias indígenas, fazendas, pousada e industrias. 

 

Custo: Sob consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

Acrux Aerospace Technologies 

www.aatsolutions.net 
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