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RESUMO 
 
 

Nos últimos anos, a escola Ryoiti Yassuda participa da Olimpíada brasileira de Astronomia 
(OBA) como forma de incentivar o interesse por ciências de seus alunos. A OBA e a MOB-FOG 
são eventos abertos à participação de escolas públicas ou privadas, urbanas ou rurais, sem 
exigência de número mínimo ou máximo de alunos, os quais devem preferencialmente 
participar voluntariamente. Podem participar da OBA e da MOBFOG alunos do primeiro ano do 
ensino fundamental até alunos do último ano do ensino médio. A OBA e a MOBFOG ocorre 
totalmente dentro da própria escola, tem uma única fase e é realizada toda ela dentro de um só 
ano letivo, deste modo os certificados e medalhas são recebidos pela escola no mesmo ano 
letivo. Ao final da OBA e da MOBFOG todos alunos recebem um certificado de participação 
impresso com o seu nome e se ganhou alguma medalha o tipo dela também consta do 
certificado. No ano de 2014, os alunos Leandro Mitsuyuki Mulato Kamiguchi, Matheus Borges 
Tereza, Víctor Hugo Ramos, resolveram, além da participação na OBA, construir um foguete 
para participar da mostra brasileira de foguetes (MOBFOG), atividade realizada anualmente na 
mesma época e parte integrante da OBA, porém independente. Verificando o material de 
inscrição na mostra, os alunos se depararam com grande quantidade de informação para 
construção de foguetes de garrafa PET e base de lançamento. Buscando na Internet e outros 
meios, o grupo verificou que não havia nenhuma indicação da melhoria do rendimento dos 
foguetes a partir da melhoria do combustível. Dentro da referida competição de caráter didático 
algumas regras são impostas, entre elas, que todos os foguetes devem ser de garrafa PET e 
como combustível apenas vinagre e bicarbonato de sódio. A inovação proposta pelo grupo foi 
melhorar além de elementos de construção a qualidade do combustível, essa melhoria se deu 
a partir do aumento da concentração de ácido acético em um mesmo volume de vinagre. O 
processo de concentração do vinagre foi feito em laboratório, por meio de destila-ção 
fracionada do vinagre, utilizando-se um ebulidor (rabo quente) e vidraria apropriada. Em um 
primeiro lançamento, sem a utilização do vinagre concentrado, o alcance foi de 
aproximadamente 60 m para um volume 350 ml vinagre e 200 g de bicarbonato de sódio. Em 
um segundo lançamento já utilizando o combustível concentrado houve um ganho de 30m no 
alcance, chegando à marca de 90 metros. O ganho na metragem do foguete é um forte 
indicativo de que a hipótese de melhoria do desempenho do foguete por meio do aumento da 
concentração é eficiente. 


