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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem por objetivo descrever quais as maneira de se coletar os dados 
durante o ensaio em voo. Para isso, considerou-se todo processo da coleta de dados durante o 
ensaio em voo, bem como o planejamento ate a execução do ensaio em voo. Com base em 
pesquisas anteriores e nos dados coletados para a elaboração desse trabalho, foi possível 
comprovar que a importância e eficácia da coleta de dados durante o ensaio em voo no 
desenvolvimento e estudos de um projeto aeronáutico. Desde que foram criados os ensaios em 
voo para comprovar os dados teóricos, a coleta de dados teve sua evolução, com a criação de 
equipamentos avançados, órgão homologadores especializados, software e hardware 
específicos para coleta e analise de dados coletados durante o ensaio em voo. Apresento, 
pois, aqui o ensaio em voo, as coletas de dados e a importância de se coletar dados durante o 
ensaio em voo. Segundo Instituto de Pesquisa e Ensaio em voo (IPEV) a coleta de dados de 
voo, junto com a atividade de ensaio em voo é tão antiga quanto à da própria aviação. Santo 
Dumont foi o primeiro a realizar ensaio em voo, ao pendurar seu 14-Bis em seu balão a gás 
com o intuito de realizar ensaio em voo, ou seja, coleta dados para provar sua teoria. Com o 
passar dos anos os métodos, equipamentos e coleta de dados de ensaio foram se 
aperfeiçoando, mas sempre com os mesmos objetivos básicos: confirmar na prática o que a 
teoria indicou e explorar em voo as características da aeronave, de sistemas e de 
equipamentos, determinando parâmetros de voo, envelope de desempenho, limites de 
segurança, normas de operação e níveis de confiabilidade. A coleta de dados durante ensaio 
em voo tem dois objetivos principais: • Encontrar e corrigir qualquer problema do projeto de 
uma aeronave; • Verificar e documentar a capacidade da aeronave para certificação 
pelas autoridades ou aceitação pelo cliente. A coleta de dados de ensaio em voo cria-se uma 
campanha de ensaio onde pode variar entre o teste de um sistema em uma aeronave 
existente, até um desenvolvimento completo e certificação de uma nova aeronave. Portanto 
coleta de dados junto com os ensaios em voo que é a campanha de ensaio pode variar entre 
alguns dias e alguns anos. O planejamento de um programa de ensaios é importante para que 
se possa ter sucesso na sua execução com segurança. Ter sucesso em um programa de 
ensaios significa ser capaz de medir com acuidade as quantidades especificadas a priori para a 
execução dos mesmos. Executar um ensaio com segurança significa evitar danos à tripulação 
e à aeronave através do conhecimento detalhado: • Dos riscos ao quais serão submetidos •
 Dos procedimentos de segurança e escape a serem utilizados. Engenheiro de Ensaios 
em Voo – pessoa responsável por coordenar e gerenciar todas as atividades de uma 
campanha de ensaios de forma a alcançar os objetivos pré-estabelecidos. Assim, é 
responsável, em conjunto com elenco de outros profissionais (pilotos, técnicos, outros 
engenheiros) por definir, planejar, e executar ensaios em voo, incluindo a análise e 
apresentação dos resultados. O resultado da coleta de dados no ensaio em voo é através dos 
estudos dos dados coletados durante o ensaio em voo. Como já foi dito anteriormente o 
engenheiro de voo responsável pelo ensaio, coleta os dados na forma de observação 
assimétrica e analise de softwares disponibilizados pelo fabricante dos equipamentos de 
gravação de dados de voo.  


