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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver uma metodologia acessível, de fácil 

utilização e didática para gerenciamento de riscos de sistemas com breve tempo de 

projeto, curto tempo de operação e orçamento enxuto. Parte-se do seguinte problema: 

como adaptar o gerenciamento de riscos tradicional a projetos de diferentes sistemas, com 

as características dos pequenos satélites? Nesta dissertação, pequenos satélites são 

caracterizados, em especial CubeSats, sendo apresentado um histórico deles e uma 

justificativa para o seu estudo. Em seguida, são descritas técnicas de gerenciamento de 

riscos para pequenos satélites, tomando como base normas internacionais, estudos de 

casos passados e uma aplicação para projeto em andamento. Ela inicia com uma 

introdução em que são descritos os conceitos utilizados em sua elaboração, uma 

fundamentação teórica que descreve o que são pequenos satélites e o que são processos 

de gerenciamento de riscos, apresentando conceitos de normas aplicadas pela NASA e 

ESA. Logo após, introduz o conceito de Fator de Tolerância de Risco (FTR), uma medida 

quantitativa do quanto uma missão é tolerável a riscos. Assim, quanto maior for o valor 

do FTR, maior é a tolerância de uma missão a risco, podendo-se aceitar riscos com maior 

probabilidade de ocorrer ou com maior impacto para a missão. Apresentam-se, ainda, 

fatores que influenciam nesta tolerância, especialmente para missões que utilizem 

pequenos satélites. Ao término da dissertação, é apresentada uma comparação da 

aplicação da abordagem com um caso pré-existente, que se utilizou de abordagem do 

DoD, assim como uma aplicação para um caso atual, que é o CONASAT. Conclui-se que 

a abordagem atendeu ao objetivo de prover os membros da equipe com informações sobre 

em que cenário de risco a missão está alocada já no início do processo de concepção da 

missão, embora não exclua a possibilidade de aplicação posterior da técnica. 

 

Palavras-chave: gerenciamento de riscos, adaptação de normas, CubeSat, Fator de 

Tolerância de Risco 

  



 

 

ABSTRACT 

This research aims to develop an accessible, user-friendly, and didactic methodology for 

managing risks with breef project time, short operating time and lean budget. It starts with 

the following problem: how to adapt traditional risk management to projects of different 

systems, with the characteristics of small satellites? In this dissertation, small satellites 

are characterized, especially CubeSats, presenting a history of them and a justification for 

their study. Then, risk management techniques for small satellites are described, based on 

international standards, past case studies and an application to an ongoing project. It 

begins with an introduction, which describes its parameters, a theoretical foundation that 

describes what small satellites and risk management processes are, presenting concepts 

of standards applied by NASA and ESA. It then introduces the concept of the Risk 

Tolerance Factor (RTF), a quantitative measure of how risky a mission is. Thus, the 

greater the value of the RTF, the greater the risk tolerance of a mission, being able to 

accept risks that are more likely to occur or with a significant impact on the mission. It 

also presents factors that influence this tolerance, especially for missions that use small 

satellites. At the end of the dissertation, a comparison of the application of the approach 

with a pre-existing case, which used the DoD approach, is presented, as well as an 

application for a current case, which is CONASAT. It is concluded that the approach met 

the objective of providing team members with information about in which risk scenario 

the mission is allocated at the beginning of the mission design process, although it does 

not exclude the possibility of later application of the tool. 

Keywords: risk management, standards adaptation, CubeSat, Risk Tolerance Factor 
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1. Introdução 

Um sistema espacial é composto por segmento solo, com suas antenas de comando 

e de rastreio; segmento espacial, sendo este o satélite artificial; segmento lançador, com 

sua infraestrutura de lançamento; e segmento usuário, que utilizará os dados fornecidos 

pelo satélite artificial (ECSS, 2012; DoD, 2021). Os sistemas espaciais, bem como seus 

segmentos, são desenvolvidos utilizando a abordagem Engenharia de Sistemas (SE - 

System Engineering), juntamente com o ciclo de vida do sistema, que frequentemente é 

composto por fases ou etapas (ECSS, 2009). 

O foco desta dissertação será o segmento espacial, sendo estes satélites artificiais 

classificados de acordo com a sua massa como grandes satélites (aqueles com massa 

superior a mil quilogramas), médios satélites (aqueles com massa entre cem e mil 

quilogramas) e pequenos satélites (aqueles com massa inferior a cem quilogramas) 

(CGEE, 2018). Mais especificamente, em relação aos pequenos satélites, destacam-se os 

CubeSats, que são satélites formados por unidades ou combinação de unidades cúbicas 

com 10 cm de aresta. Os CubeSats foram propostos em 1999, pelos professores Jordi 

Puig-Suari e Bob Twiggs, das universidades California Polytechnic State University (Cal-

Poly) e Stanford University (CAL-POLY, 2015). 

1.1 Justificativa e Motivação 

Inicialmente, os CubeSats eram desenvolvidos para aplicações acadêmicas e 

demonstração de tecnologias, com a característica de serem sistemas de baixo custo 

(centenas de milhares de dólares), com cronograma enxuto (entre 12 meses e 18 meses) 

e com curto tempo de operação, cerca de 12 meses em órbita baixa (NASA, 2017; 

LUBIÁN-ARENILLAS et al., 2019). Atualmente, a miniaturização de componentes 

elétricos/eletrônicos e a utilização de dispositivos e equipamentos de prateleiras (COTS - 

Commercial off-the-shelf) possibilitam o uso de CubeSats em missões operacionais que 

antes só poderiam ser executadas por satélites médios ou grandes. Logo, esses satélites 

deixaram de ser única e exclusivamente atividades e experiências acadêmicas ou testes 

de tecnologia, passando a ser utilizados em missões operacionais (SWEETING, 2018). 

Sendo assim, o interesse pela plataforma CubeSat deve-se a esse baixo custo de 

produção e ao curto tempo de desenvolvimento, se comparado a outras missões espaciais. 

Somando-se a esses aspectos, destaca-se que os avanços na miniaturização de 
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componentes eletrônicos possibilitam que, atualmente, um CubeSat possa desempenhar 

tarefas que antes eram exclusivas de satélites maiores (CAL-POLY, 2015; SWEETING, 

2018). O Brasil também possui interesse na plataforma; tendo colocado, até a presente 

data, seis CubeSats em órbita, os quais serão detalhados na seção 2.2.4. deste trabalho.  

Ao longo dos últimos anos, o padrão de satélites CubeSat tem sido cada vez mais 

utilizado, ultrapassando a marca de mil satélites lançados em órbita desde sua concepção, 

em 1999. Este aumento no número de lançamentos mostra o crescente interesse da 

indústria pela plataforma e sua ampla gama de aplicações, o que também levou a um 

aumento gradual no interesse da academia, que pode ser observado pelo número crescente 

de publicações sobre o tema (VILLELA et al., 2019). 

1.2 Problema 

Para a utilização comercial e em larga escala de projetos com CubeSats, faz-se 

necessário o emprego de metodologias de acompanhamento do projeto, em especial a SE 

(LOUREIRO; PANADES; SILVA, 2018; HONORÉ-LIVERMORE, 2019). A SE é 

subdividida em disciplinas e, dentre elas, há a disciplina de Gerenciamento. Contida nela 

está o Gerenciamento de Riscos, que é responsável pela identificação, qualificação, 

quantificação, rastreio e mitigação dos riscos do sistema (ECSS, 2012; SEBoK, 2015). A 

utilização da SE em projetos de CubeSats proporciona uma abordagem que auxilia na 

condução do projeto e também garante a validação e verificação dos requisitos do sistema 

(ALANAZI; STRAUB, 2019). 

Salienta-se que o Gerenciamento de Riscos é uma disciplina muito bem 

estabelecida na indústria, em especial na indústria aeroespacial, mas que ainda não é 

totalmente acessível para missões com CubeSats, devido a seu elevado custo, longo 

tempo de elaboração e complexidade das metodologias tradicionais (BRUMBAUGH; 

LIGHTSEY, 2012, 2013). Assim, parte-se do seguinte problema: como adaptar o 

gerenciamento de riscos tradicional a projetos de diferentes sistemas, com as 

características dos pequenos satélites?  

Langer e Bouwmeester (2016) realizaram um estudo sobre a utilização do 

gerenciamento de risco com 114 desenvolvedores de CubeSat. Nele, os autores 

constataram que 55% dos desenvolvedores utilizam o gerenciamento de risco, enquanto 

45% não o utilizavam até então. Foram apontadas como razões para não se utilizar o 
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gerenciamento, em primeiro lugar, o cronograma enxuto de desenvolvimento dos 

CubeSats e, em segundo, a falta de experiência das equipes de desenvolvimento 

envolvidas.  

1.3 Soluções Usuais 

Vários autores já propuseram soluções ou adaptações de metodologias para 

mitigar este problema nas missões com CubeSats, tais como desenvolvimento de software 

(BRUMBAUGH; LIGHTSEY, 2013), matrizes TOWS (DANDAGE, MANTHA; 

RANE, 2019), algoritmos evolucionários (LONG; TRAN; NGUYEN, 2019), dentre 

outras. Ao longo deste trabalho, exploraremos estas soluções e apresentaremos os 

resultados obtidos pelos autores, além de apresentarmos conceitos sobre gerenciamento 

de riscos e riscos em geral. 

Para resolver esta demanda, a adaptação do gerenciamento de riscos tradicional, a 

literatura apresenta duas frentes: a primeira envolve a automatização do gerenciamento 

de riscos em CubeSats, como proposto por Brumbaugh e Lightsey (2012, 2013) e Gamble 

e Lightsey (2014); a segunda frente envolve a simplificação das etapas e atividades do 

gerenciamento de riscos tradicional para serem utilizados no desenvolvimento de 

CubeSats, como proposto por Shah, Khan e Asma (2012), Yassi e Sousa (2017), Johnson 

et al (2017) e Ahn, Kim e Choi (2018). 

Para adaptar o gerenciamento de riscos tradicional a projetos de diferentes 

sistemas, com as características dos pequenos satélites, esta dissertação apresenta uma 

abordagem que utiliza um fator de correção chamado de Fator de Tolerância de Riscos 

(FTR), a ser empregado na etapa qualitativa do gerenciamento de riscos. Trata-se de uma 

abordagem genérica, que aqui será implementada em missões de CubeSats, com o 

objetivo de agilizar o gerenciamento de riscos, conforme requerido pela SE. 

A utilização da abordagem FTR proporcionou maior agilidade na etapa de 

qualificação do gerenciamento de riscos nos projetos de CubeSats. A vantagem da 

utilização da abordagem FTR é que a equipe do projeto terá que realizar planos de 

mitigação mais simples para os riscos qualificados. Para comprovar a vantagem da 

abordagem FTR, serão apresentados dois estudos de caso nos quais são comparadas as 

análises qualitativas dos riscos entre a abordagem tradicional do gerenciamento de risco 
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do setor espacial, a abordagem adaptada para CubeSats, apresentada por Yassi e Sousa 

(2017), e a abordagem FTR, introduzida neste trabalho. 

1.4 Objetivo Geral 

O objetivo geral do trabalho é desenvolver uma metodologia acessível, de fácil 

utilização e didática para gerenciamento de riscos de CubeSats. 

1.5 Objetivos Específicos  

Para tanto, temos os seguintes objetivos específicos: a) realizar uma revisão de 

literatura sobre o tema, b) definir a estrutura da metodologia proposta; c) implementar a 

metodologia desenvolvida e d) realizar estudos de caso utilizando a metodologia na 

missão CONASAT e na missão ARMADILLO. 

Ferramentas como a proposta aqui podem contribuir para o aprimoramento de 

missões espaciais, propiciando um maior aproveitamento das tecnologias vigentes, com 

uma maior taxa de sucesso nos objetivos das missões. Busca-se, assim, promover ganho 

de tempo no processo de gerenciamento de risco. Desse modo, espera-se colaborar com 

o desenvolvimento da sociedade, da academia e da indústria. 

1.6 Organização da Dissertação 

Este trabalho é constituído de 6 capítulos e um apêndice. O primeiro capítulo é de 

introdução, no qual é contextualizado o tema abordado, sua relevância, os objetivos geral 

e específicos, assim como a estrutura da dissertação. O segundo capítulo versa sobre a 

fundamentação teórica, destacando o desenvolvimento, aplicações e perspectivas do 

gerenciamento de risco e dos CubeSats. O Terceiro capítulo é sobre a metodologia FTR. 

No quarto capítulo, serão apresentados os estudos de caso. O quinto trata da análise dos 

resultados. O sexto capítulo apresenta conclusões e comentários finais. Por fim, em 

apêndice, tem-se o formulário para determinar o FTR. 
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2. Fundamentação Teórica 

Neste capítulo, são apresentadas as definições de pequenos satélites, dados sobre 

CubeSats, o que é a engenharia de sistemas, gerenciamento de riscos, riscos e as 

metodologias tradicionais de gerenciamento de riscos para setores espaciais. 

2.1 Pequenos Satélites 

Para que se possam compreender os desafios e riscos associados a missões de 

CubeSats, em especial os universitários, foi realizado um levantamento sobre pequenos 

satélites em geral. Nesta seção, são descritas as características de pequenos satélites, em 

especial dos CubeSats. Para tanto, será realizada uma breve apresentação de seu histórico 

de desenvolvimento, como também das inovações e avanços na área, CubeSats em 

números, CubeSats no Brasil, Desafios e Taxa de Sucesso de Missões. 

2.1.2 Pequenos Satélites: Histórico 

No início da década de 1990 havia uma diversidade de programas de 

desenvolvimento de pequenos satélites, cujo principal objetivo era prover satélites com o 

menor custo possível (FLEETER, 1994; BOONER et al., 1994). 

A filosofia de desenvolvimento da época se baseava em três pontos: 1) alcançar 

os requisitos básicos da forma mais simples e mais efetiva em termos de custo, limitando 

novos desenvolvimentos, se possível; e uso máximo de tecnologia existente já testada, 

eliminando requisitos não essenciais; 2) incorporação de práticas aprovadas pela 

indústria; e 3) entrega do melhor preço, ou seja, atender ao máximo de anseios do cliente 

com o menor custo. O fator predominante da abordagem de baixo custo seria, portanto, a 

possibilidade de aceitar grandes riscos para atingir todos os objetivos do cliente 

(BOONER et al., 1994). 

Os referidos autores apresentam uma série de princípios técnicos para a concepção 

e projeto de pequenos satélites, sendo muitos deles ainda utilizados. São eles: 

● Uso de componentes off-the-shelft (COTS) comercialmente disponíveis e 

hardware testado em voo, sempre que possível; 

● Interfaces de design simples, sistema-sistema, experimento-sistema, carga 

útil-satélite e satélite-veículo lançador; 

● Uso de manufatura direta e simples com procedimentos de operação e 

teste; 
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● Uso mínimo de sistemas integrados, possibilitando testes e integração off-

line e de sistema por sistema; 

● Aplicação de requerimentos de usuários e operação bem definidos nos 

primeiros estágios do projeto, realizando a interação dos requisitos do 

usuário ao longo do processo, com constante atenção aos trade-offs de 

custo, buscando grande redução de custo para pequeno comprometimento 

da performance. 

 

Fleeter (1994) apresenta três programas de desenvolvimento de pequenos satélites 

dos anos 1990: o Chemical Release Observation (CRO), o programa Array of Low Energy 

X-ray Imaging Sensors (ALEXIS) e o programa High Energy Transient Experiment 

(HETE). 

Dentro do programa CRO foram desenvolvidos três satélites. Os CRO A, B e C, 

que custaram cerca de US$ 1 mi cada, sendo postos em órbita pelo ônibus espacial 

Discovery. No programa ALEXIS, cada satélite custou cerca de US$ 3 mi, tinham altura 

de 80 cm (com carga útil) e pesavam cerca de 110 kg. Os satélites do programa HETE 

eram muito similares aos do programa ALEXIS e custaram cerca de US$ 3,5 mi. 

O que esses programas possuíam em comum era a ausência de uma plataforma 

padronizada e a busca por redução máxima de custo, embora este ainda estivesse na casa 

dos milhões de dólares. Como não havia plataforma padronizada, o objetivo da missão 

era definido e então confeccionados satélites para atender àquele objetivo. 

2.2.2 Pequenos Satélites: CubeSats 

2.2.2.1 CubeSats: Histórico 

O padrão CubeSat foi incialmente proposto em 1999, pelos professores Jordi Puig-

Suari e Bob Twiggs, das universidades California Polytechnic State University (Cal-

Poly) e Stanford University, respectivamente; com a publicação da primeira versão da 

CubeSat Design Specification (CDS) (CAL-POLY, 2015). O padrão estabelece os 

critérios para que um satélite possa ser incluído na classe CubeSat, esclarecendo que, para 

tanto, ele deverá adotar o tamanho e fator de forma padronizado chamado de “U”. Assim, 

1U corresponde a um cubo com 10 cm de aresta e massa de até 1,33 kg. A partir dessa 

unidade básica, é possível formar satélites maiores, com 2U, 3U e 6 U, como pode ser 

observado na figura 2.1. 
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Figura 2.1: Possíveis Configurações de CubeSats. Fonte: CGEE, 2018 

 

Como destacado anteriormente, CubeSats foram propostos com o intuito de 

diminuir custos e tempo de projeto de picossatélites, além de facilitar o acesso ao espaço 

(CAL-POLY, 2015). Vale salientar que picossatélites são satélites de até 1 kg. Devido à 

variedade de arranjos utilizando as unidades básicas de um CubeSat, eles também podem 

ser classificados como nanossatélites, até 10 kg, ou mesmo microssatélites, com até 100 

kg. A classificação dos satélites por massa pode ser observada na figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Classificação de Satélites por Massa. Fonte: CGEE, 2018. 

 

Outra tecnologia que foi preponderante para a utilização do padrão CubeSat foi o 

desenvolvimento dos P-PODs (Poly Picosatellite Orbital Deployer), que são os injetores 

dos satélites em órbita. Estes também foram concebidos na CalPoly (CAL-POLY, 2014). 

P-PODS utilizam design tubular com 340.5 mm x 100 mm x 100 mm, podendo injetar 

até três CubeSats de 1U em órbita por vez. O objetivo principal da concepção dos P-

PDOS foi prover uma interface padronizada entre o veículo lançador e os CubeSats; 

protegendo assim o veículo, suas cargas úteis principais e secundárias e os próprios 

CubeSats. 

Abaixo, é possível visualizar 6 CubeSats, no centro da figura 2.3, e seus P-PODS. 
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Figura 2.3: P-POD. Fonte: Cal-Poly (2014). 

 

Puig-Suari, Turner e Ahlgren (2001) destacam, ainda, como objetivos para o 

desenvolvimento dos P-PODs: proteger o veículo lançador e a carga útil primária de 

qualquer interferência mecânica, elétrica ou eletromagnética do CubeSat, mesmo no caso 

de falha do CubeSat; o CubeSat deve ser liberado com rotação mínima e com a menor 

probabilidade de colisão com o veículo lançador e outros CubeSats; o deployer deve ter 

a capacidade de ser acoplado a uma variedade de veículos lançadores, com o mínimo de 

modificações e sem alterações no padrão CubeSat; a massa do deployer deve ser mantida 

a mínimo possível; o deployer deve ter design modular para comportar diferentes 

números de CubeSats; o padrão resultante deve ser de simples manufatura, sem o uso de 

materiais exóticos ou onerosas técnicas de manufatura. 

Assim, como parte do compromisso da Cal Poly em promover um mecanismo 

seguro e confiável para acesso dos CubeSats ao espaço, os P-PODS são construídos de 

forma a atender e exceder os requisitos dos veículos lançadores e toda nova versão é 

baseada no sucesso e na herança de voos anteriores. Vale salientar que até setembro de 

2012, a Cal Poly já havia integrado com sucesso os P-PODS a 14 veículos lançadores 

diferentes (CAL-POLY, 2014). 

2.2.2.2 CubeSats: Inovações e Avanços 

O custo médio de uma plataforma 1U é de dezenas de milhares de dólares, bem 

menor do que o preço de satélites tradicionais. Além disso, a miniaturização de 

componentes elétricos e a utilização de COTS possibilitou o uso de CubeSats em missões 

que antes só poderiam ser executadas por satélites convencionais (SWEETING, 2018). 
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O referido autor apresenta um levantamento das mudanças na economia espacial 

promovidas por estes pequenos satélites. Ele aponta as etapas da evolução dos pequenos 

satélites, dividindo-a em estágios. Assim, discute fases de desenvolvimento dos pequenos 

satélites, desde o OSCAR-1 até os CubeSats e o “novo espaço”. Nesse sentido, ressalta a 

importância dos CubeSats na democratização do espaço, especialmente para pequenas 

empresas e para fins educacionais. Contudo, lembra que a taxa de falha deles ainda é bem 

grande: cerca de 50% para CubeSats universitários até 2015. 

Dentro dessa discussão, Sweeting (2018) cita como possível causa da referida taxa 

de insucesso a inexperiência dos estudantes (e da faculdade), por não executarem uma 

rotina de integração e de teste dos sistemas do satélite de forma adequada. Destaca, ainda, 

as complexas operações em órbita, nas quais não é possível apertar o botão de "reset". 

Em tal contexto, as maiores restrições ao crescimento do mercado de pequenos satélites 

seriam, segundo o autor: 

1) Disponibilidade de lançamentos oportunos e com baixo custo. 

2) Alocação de frequência, devido à grande demanda. 

3) Detritos espaciais 

4) Políticas sobre observação da Terra, controle e privacidade. 

Vale salientar que CubeSats também são utilizados para comprovar tecnologias 

para aplicações diversas. É o caso do Defi-n3Xt, da universidade de tecnologia de Delft, 

Países Baixos. Ele conta com uma vela solar e um sistema de propulsão. Seu principal 

objetivo era testar, em órbita, sistemas desenvolvidos na própria universidade ou com sua 

parceria. O satélite foi lançado em 21 de novembro de 2013 e conseguiu cumprir com 

sucesso grande parte dos seus objetivos. O projeto contou com a participação de mais de 

80 estudantes da instituição (GUO; BOUWMEESTER; GILL, 2016). 

Atualmente, os CubeSats são desenvolvidos para aplicações das mais diversas, 

como as missões NEAScout, CubeSat de 6U para exploração de asteroides em órbita 

próxima à Terra (KAHN et al., 2017); e AIDA (Asteroid Impact and Deflection 

Assessment) que contará com dois CubeSats 3U, um 2U e quatro 1U para exploração de 

asteroides (BENEDETTI et al., 2019). 
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2.2.2.3 CubeSats: Números 

Segundo Villella et. al. (2019), até 2018, ao menos 50 países já haviam lançado 

ao menos um CubeSat. Tem-se como suas principais aplicações: comunicação, ciência, 

educação, desenvolvimento tecnológico e sensoriamento remoto, com crescente 

utilização neste último. É interessante notar que, no intervalo de 2002 até 2012, cem 

CubeSats foram lançados e que, apenas em 2014, houve 130 lançamentos de CubeSats, 

atingindo-se a marca de mil em 2018. 

De acordo com os referidos autores, a maioria dos CubeSats lançados (63,5%) são 

3U e têm como usuários os setores Comercial, Universitário, Militar e Civil. O artigo 

ainda destaca um total de apenas 15% de missões com sucesso para os CubSats (até 31 

de maio de 2018); mas aponta para a melhoria desses números, especialmente para a 

diminuição do DOA (dead on arrival, terminologia que indica que o satélite não chegou 

a entrar em funcionamento) nos CubeSats, como mostrado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 2.1: Taxa de DOA para CubeSats. Fonte: Villela et al. (2019). Adaptado pelo autor.  

 

2.2.2.4 CubeSats: Brasil 

Dentro do referido cenário, o Brasil já lançou cinco CubeSats: o NanosatC - BR1, 

o AESP-14, o Serpens-1, o Itasat-1, o Floripasat-1 e o NanosatC - BR2. 

O primeiro deles, o NanosatC - BR1, consiste em um CubeSat 1U, desenvolvido 

a partir de 2008, com base em uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) e o Centro Regional Sul (CRS) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). Como objetivos dessa missão, têm-se: 1) monitorar, em tempo real, os distúrbios 
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na magnetosfera terrestre sobre o território brasileiro e 2) determinar seus efeitos em 

regiões como a Anomalia Magnética da América do Sul (SCHUCH et al., 2019). 

O AESP-14 foi o primeiro CubeSat desenvolvido com uma plataforma elaborada 

no Brasil. Também se tratava de um CubeSat de 1U. Seu desenvolvimento se iniciou em 

2012, como parte do programa Início da indústria brasileira de pico-satélites 

universitários (PICOSA), e foi uma parceria entre o INPE e o Instituto de Tecnologia da 

Aeronáutica (ITA). Seu objetivo era o de validar uma plataforma multimissão nacional 

de CubeSats e desenvolver essa plataforma em todos os estágios, desde a concepção da 

missão até a operação do satélite em órbita (BÜRGER et al., 2013). 

O Serpens-1 foi um CubeSat 3U. Serpens é uma sigla para Sistema Espacial para 

Realização de Pesquisa e Experimentos com Nanossatélites, consistindo no primeiro da 

série de satélites educacionais SERPENS. Foi desenvolvido com o objetivo de dar aos 

estudantes a oportunidade de participar de uma missão espacial real. O projeto envolveu 

uma série de universidades nacionais e o INPE. (XAVIER JR et al., 2020). 

O Itasat-1 é um CubeSat 6U, desenvolvido pelo ITA, que teve como principal 

objetivo servir como plataforma para futuras missões. O foco do projeto foi em 

Engenharia de Sistemas; Montagem. Integração e Teste (AIT); uso de componentes 

COTS; modularidade (em software e hardware); desenvolvimento dos barramentos de 

interface (para fins elétricos e mecânicos) e operação do satélite. O foco em Engenharia 

de Sistemas, Montagem, Integração e Teste (AIT) permitiu à equipe finalizar o CubeSat 

em 2 anos e lançá-lo em 3 de dezembro de 2018 (SATO et al., 2019). 

O FloripaSat-1 foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catariana 

(UFSC), em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e o INPE, com o 

intuito de desenvolver um CubeSat 1U. O principal objetivo era encorajar e apoderar 

estudantes para trabalhar em projetos com aplicações espaciais (VILLA et al., 2014). O 

FloriptaSat-1 foi lançado dia 20 de dezembro de 2019. 

O NanosatC-BR2 é um satélite do tipo CubeSat 2U, com 1,72 Kg de massa que 

foi lançado em órbita baixa (LEO), pelo lançador Russo Soyuz-2, operado pela 

Roscosmos em março de 2021. Foi fruto de uma parceria entre o INPE, a UFSM e a AEB. 

O satélite tem o objetivo de monitorar no geoespaço a intensidade do campo 

geomagnético e a precipitação de partículas energéticas ionizantes; assim como qualificar 
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no espaço suas cargas úteis tecnológicas, em especial a anomalia magnética do Atlântico 

Sul. Além disso, devido ao envolvimento de vários alunos de graduação e pós-graduação, 

a missão também tem viés educacional (AGÊNCIA BRASIL, 2021). 

2.2.2.5 CubeSats: Desafios 

Um dos desafios dos CubeSats é sobreviver ao ambiente espacial.  Segundo Kahn 

et al. (2017), os efeitos da radiação do espaço são prejudiciais aos componentes COTS, 

necessitando de grande proteção ou adaptações únicas para a sua preservação, impactando 

na massa do sistema e nas restrições de potência e volume. Ele também cita o “paradigma 

do CubeSat”, que seria: baixo custo e alto risco. 

Como pode ser inferido a partir dos dados apresentados anteriormente, o maior 

desafio dos CubeSats é aumentar a taxa de sucesso das missões, o que levou à criação de 

esforços como o CubeSat 101 da NASA e as diversas normas ECSS que foram adaptadas 

a projetos de CubeSats. 

Johnson et al. (2017) apresentam a experiência do Technology Interchange 

Meeting (TIM), de 2017, que teve como objetivo desenvolver abordagens para alcançar 

confiabilidade e aceitação de riscos das missões. Em seguida, destaca exemplos de 

aplicações para diferentes classes de missões, como pode ser observado nos quadros 

abaixo. 
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Figura 2.4: Espectro representativo da tolerância a riscos como uma função da criticidade da missão e da 

abordagem de implementação. Fonte: Johnson et al. (2017).  Adaptado pelo autor. 

 

Figura 2.5: Características de riscos de uma missão militar hipotética. Fonte: Johnson et al. (2017).  

Adaptado pelo autor. 
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Figura 2.6: Características de riscos de uma missão científica hipotética. Fonte: Johnson et al. (2017).  

Adaptado pelo autor. 

 

 

Figura 2.7: Exemplo de boas práticas para determinados níveis de tolerância. Fonte: Johnson et al. (2017).  

Adaptado pelo autor. 

 

Com base nas informações acima, observa-se o impacto que as características de 

cada missão têm na tolerância a risco do projeto. Este aspecto é utilizado na construção 

de matrizes de risco para cada missão em específico; podendo haver maior ou menor 

tolerância a riscos em missões aparentemente similares, mas com equipes de 

desenvolvimento muito diferentes, por exemplo. 
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2.2.2.6 CubeSats: Taxa de Sucesso das Missões 

Swartwout (2013), por ocasião do lançamento do centésimo CubeSat, elaborou 

um estudo estatístico sobre as missões desenvolvidas até então. Um dado que chama 

atenção é o gráfico de comparação entre as taxas de sucesso de missões de CubeSats 

universitários e industriais, como pode se observar no gráfico 2.2. 

 

Gráfico 2.2: Taxa de Sucesso em Missões com CubeSats (Universidade x Indústria). Fonte: Swartwout 

(2013). Adaptado pelo autor 

 

Em trabalho posterior de 2016, o mesmo autor apresenta a taxa de sucesso de 

satélites universitários, CubeSats ou não (SWARTWOUT; JAYNE, 2016). O referido 

gráfico está apresentado no gráfico 2.3. 
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Gráfico 2.3: Taxa de Sucesso de Satélites Universitários. Fonte: Swartwout e Jayne (2016). Adaptado 

pelo autor. 

Como se pode observar, a partir desses estudos, a taxa de sucesso total das missões 

é de 21%. Em contrapartida, tem-se uma taxa de insucessos de mais de 40%. Como até o 

momento todos os CubeSats brasileiros foram desenvolvidos com participação de 

universidades, é importante analisar o motivo do maior número de falhas. 

Estudos mais recentes indicam que a taxa de sucesso das missões com CubeSats 

está em torno de 60% (VILLELA et al., 2019). Abaixo, tem-se o gráfico 2.4, que mostra 

estes números: 
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Langer e Bouwmeester (2016) realizaram um estudo sobre análise de risco e falha 

em satélites com 114 desenvolvedores de CubeSat. Eles constataram que apenas 55% 

deles aplicam metodologias de análise de riscos em missões com CubeSats; 11% 

planejam aplicar, mas ainda não implementaram e 34% não aplicam. As principais razões 

para a não aplicação de metodologia de análise de riscos foram: “falta de tempo” e “falta 

de conhecimento”.  

Diante disso, destaca-se a relevância do desenvolvimento de uma ferramenta 

prática e intuitiva que possa ser utilizada para análise de riscos de missões com CubeSats.

2.2 Engenharia de Sistemas e Gerenciamento de Riscos 

A Engenharia de Sistemas pode ser definida como uma abordagem sistemática e 

multidisciplinar para a concepção, realização, gerenciamento técnico, operação e 

aposentadoria de um sistema (NASA, 2007). Atualmente, é largamente implementada em 

projetos de grande complexidade, em especial na indústria aeronáutica e aeroespacial 

(SEBoK, 2015). 

A sua utilização em projetos de CubeSats propicia não apenas uma metodologia 

que irá ajudar o estudante a conduzir seu projeto de CubeSat ao sucesso da missão, mas 

Gráfico 2.4: Status de Missões com CubeSats, 2002 à 31/05/2018. Fonte: Villela et al. (2019). Adaptado pelo autor 
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também que irá garantir a validação e verificação deste sucesso (ALANAZI; STRAUB, 

2019). 

Neste capítulo, são introduzidos conceitos e definições de engenharia de sistemas, 

sobretudo no que tange ao gerenciamento de riscos. 

2.2.1 Engenharia de Sistemas 

Como destacado anteriormente, a engenharia de sistemas é uma metodologia de 

abordagem e resolução de problemas baseada em sistemas. Mas o que são sistemas? De 

acordo com o SEBoK (2015), sistemas são um conjunto de elementos que interagem entre 

si. Tais elementos podem ser concretos: pessoas, informação, softwares e hardwares; ou 

podem ser abstratos, como ideias e símbolos. 

Os sistemas também podem ser classificados como fechados ou abertos. Os 

sistemas fechados são aqueles em que todos os elementos estão contidos por uma fronteira 

do sistema e não há troca de elementos com o exterior. Já nos sistemas abertos há troca 

de elementos com o exterior, de maneira que o sistema aberto pode ou não ser parte de 

um sistema fechado (SEBoK, 2015). 

A engenharia de sistemas classifica as etapas do ciclo de vida de um projeto em 

seis fases (NASA, 2007). Pré-A, ou Estudo do conceito, consiste em uma etapa de pré-

formulação. A ou Desenvolvimento Conceitual e Tecnológico, assim como B ou Design 

preliminar e Complementos Tecnológicos, são etapas de formulação. C ou Design final e 

fabricação; D ou Montagem, integração, teste e lançamento; E ou Operação e 

manutenção; e F ou Fechamento/Descarte são as etapas de implementação do projeto. 

A importância da realização de uma fase pré-A consiste na formulação de 

conceitos básicos para o estudo da viabilidade do projeto e dos riscos envolvidos nele 

(NASA, 2007), o que pode contribuir diretamente para o sucesso das missões. 

Vale ressaltar que dentro da engenharia de sistemas, há a disciplina de 

Gerenciamento da Engenharia de Sistemas e que, contida nesta, há o Gerenciamento de 

Riscos, que é o tema abordado neste trabalho. Abaixo, na figura 2.8, tem-se um exemplo 

de Processo de Gerenciamento de Riscos. 
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Como pode ser observado, o objetivo do Gerenciamento de Riscos é identificar as 

informações necessárias que podem impactar o projeto e a performance da organização. 

Desse modo, a engenharia de sistemas se utiliza de dados para quantificar os riscos e, 

subsequentemente, provê informações sobre a forma como este risco foi gerenciado 

(SEBoK, 2015). 

De acordo com o guia supracitado, as maiores armadilhas na utilização do 

gerenciamento de riscos são: a) Excesso de Confiança no processo, que pode levar a uma 

menor atenção das pessoas e da organização para com o risco; b) Falta de continuidade, 

que consiste na falha de uma implementação continuada do gerenciamento de riscos, 

sendo aplicada em apenas algumas fases do projeto, comprometendo sua efetividade; c) 

Excesso de Confiança em ferramentas ou técnicas, que pode levar a um excesso de gastos 

e a uma carência de pensamento na implementação da metodologia; e) Falta de vigilância, 

posto que usualmente a identificação de riscos preliminar não será capaz de identificar 

completamente os riscos de todas as fases do projeto, conduzindo à necessidade de se 

manter um controle contínuo e identificação destes riscos eventuais; f) Seleção de 

mitigação automaticamente, sem considerar particularidades do risco, ou outras formas 

de mitigá-lo; g) "Mar verde", quando o plano de mitigação não está devidamente ajustado 

ao projeto, podendo conduzir a uma situação em que todos os riscos são "verdes" 

(aceitáveis), comprometendo todo projeto; e h) Mitigação de Riscos corretiva, sendo esta 
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realizada apenas de forma superficial, sem buscar causas raiz e tentar corrigi-las (SEBoK, 

2015). 

Por outro lado, as boas práticas do gerenciamento de riscos são: a) Top Down e 

Bottom UP, considerando que o gerenciamento, para ser efetivo, deve ser construído de 

modo que o gerente do projeto seja dono do projeto em um nível mais elevado (top down), 

mas que os princípios do gerenciamento de risco sejam internalizados e aplicados por 

todos os envolvidos no projeto (bottom up); b) Planejamento antecipado, de maneira a 

incluir as etapas do planejado no gerenciamento de riscos, buscando prevenir o 

aparecimento de problemas em etapas posteriores do projeto; c) Compreensão das 

Limitações da Análise Riscos, levando a um questionamento dos resultados, uma vez que 

podem existir erros ou falhas nos dados da análise; d) Estratégia de Mitigação Robusta, 

tendo em vista que o gerenciamento de riscos deve ser robusto, buscando mitigar a 

probabilidade e a severidade de ocorrência dos riscos; e) Estrutura de Monitoramento dos 

Riscos, buscando-se a criação de uma metodologia para monitoramento contínuo dos 

riscos; e f) Banco de dados sobre riscos atualizado, considerando que o gerenciamento de 

riscos é baseada em informação e que, quanto mais atual for esta informação, melhor 

(SEBoK, 2015). 

2.2.2 Gerenciamento de Riscos em Missões Espaciais 

Como destacado anteriormente, cerca de 45% das missões com CubeSats não 

realizam análise de risco, muitas vezes por falta de tempo ou de conhecimento 

(LANGER; BOUWMEESTER, 2016). Esta seção aborda o gerenciamento de riscos em 

missões espaciais, em especial missões com CubeSats, ressaltando quais adequações são 

necessárias para se aplicar essa modalidade de análise a tal tipo de missões. 

Na seção 2.2.2.5 (CubeSats – Desafios) foi discutido que o objetivo da missão, a 

experiência da equipe, o tempo de duração da missão e, até mesmo, a instituição que 

conduz a missão influenciam diretamente nos riscos associados ao projeto; neste capítulo, 

analisa-se como estes fatores influenciam no gerenciamento de riscos. 

Nesse sentido, Shah, Khan e Asma (2012) defendem a importância da 

customização das Normas ECSS para se adequarem aos detalhes específicos de cada 

missão. No trabalho citado, os autores apresentam os objetivos do gerenciamento de risco: 
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● Classificação dos riscos, com respeito à sua criticidade para o 

cumprimento da missão, assim que o gerenciamento noticie as questões 

importantes; 

● Reconhecer, avaliar, mitigar, aceitar e gerenciar riscos da missão, 

aplicando uma abordagem sistemática, proativa, completa, eficiente 

financeiramente e que leve em consideração as tecnologias e limitações 

programáticas da missão. 

 

O gerenciamento de riscos tradicional, utilizado no setor espacial, segue a norma 

DoD - Risk Management Guide for DoD Acquisition, aplicada pela agência espacial 

americana (NASA - National Aeronautics and Space Administration) e a norma ECSS-

M-ST-80C, aplicada pela agência espacial europeia (ESA - European Space Agency). 

Apresenta-se, em detalhes, a norma utilizada pela NASA, pois esta é aplicada aos estudos 

de casos deste estudo. 

A norma DoD (2021) divide o gerenciamento de riscos em etapas. Na primeira, 

ocorre a identificação dos riscos, frequentemente com base em experiências prévias, 

brainstormings, lições aprendidas de outros projetos, entre outros.  

Na segunda etapa, é realizada a análise dos riscos, com o auxílio de uma matriz 

de impacto versus probabilidade, em que ocorre a qualificação dos riscos; atribuindo-se 

valores de impacto e probabilidade para cada risco identificado. 

Na terceira etapa, ocorre a elaboração do plano de mitigação dos riscos, no qual 

são utilizadas estratégias de aceitação, transferência, mitigação, prevenção, controle, 

entre outros, para tratar os riscos. 

Na quarta etapa, ocorre a implementação do plano de mitigação dos riscos, bem 

como o acompanhamento das medidas adotadas para enfrentar aqueles que foram 

identificados.  

Por fim, na quinta etapa, tem-se o rastreamento dos riscos e dos seus impactos 

durante o desenvolvimento do sistema. Nesse momento, pode ocorrer igualmente a 

identificação de novos riscos que deverão passar por todo o processo de gerenciamento 

dos riscos, conforme figura 2.9. 
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Figura 2.9: Fluxograma Gerenciamento NASA. Fonte: DoD (2021) 

2.2.3 Riscos 

Para a ECSS riscos são definidos como situações ou circunstâncias indesejadas 

que têm uma probabilidade de ocorrer, assim como um potencial efeito negativo para o 

projeto. Riscos são inerentes aos projetos e podem ocorrer a qualquer momento durante 

o seu ciclo de vida. Desse modo, predictibilidade e controle de evento facilitam a 

mitigação de riscos. (ECSS, 2012) 

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (DoD-USA), em seu 

Guia de Gerenciamento de Riscos para Aquisições do DoD, classifica riscos como uma 

medida das incertezas futuras no cumprimento das metas e dos objetivos de desempenho 

do programa dentro de custos definidos, cronograma e restrições de desempenho. Esse 

risco pode ser associado a todos os aspectos de um programa, como por exemplo, ameaça, 

maturidade da tecnologia, capacidade do fornecedor, maturação do projeto e desempenho 

em relação ao plano (DoD, 2006). 

Shah, Khan e Asma (2012) definem riscos como sendo o resultado da dúvida, 

devido à natureza imprevisível ou a um gerenciamento pobre, de maneira que são 

intrínsecos a cada missão e podem ocorrer em qualquer instância, durante a duração da 

missão. Os referidos autores identificam três tipos principais de riscos: a) Riscos 

Tecnológicos: são aqueles que podem comprometer os requisitos da missão e estão 

relacionados ao desenvolvimento de projeto e de manufatura; b) Riscos de Custo: são 

aqueles que comprometem requisitos contratuais e estão relacionados às despesas e à 

alocação de recursos da missão; e c) Riscos de Prazo: comprometem similarmente 

requisitos contratuais da missão e estão relacionados à má utilização ou à escassez de 

tempo para conclusão das etapas da missão. 
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Para classificar tais riscos, a norma ECSS-M-ST-80C apresenta um indicador de 

risco (ECSS, 2008). Trata-se do produto entre a probabilidade de ocorrência do risco e a 

severidade das consequências no caso dele ocorrer. As figuras a seguir exemplificam estes 

indicadores. 

 

 

Figura 2.10: Exemplo de Esquema de Medição da Severidade das Consequências no Custo. Fonte: ECSS 

(2008). Adaptado pelo autor 

 

Figura 2.11: Exemplo de Esquema de Medição da Probabilidade de Ocorrência do Risco. Fonte: ECSS 

(2008). Adaptado pelo autor 

 

 

Figura 2.12: Exemplo de Índice de Risco e Esquema de Magnitude. Fonte: ECSS (2008). Adaptado pelo 

autor 

Sendo assim, é possível visualizar graficamente em que região seu risco se 

encontra. 

2.2.3.1 Constatação de riscos 

Outro ponto importante para a verificação de riscos, em especial os tecnológicos, 

são os testes, particularmente os testes ambientais. 
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Nesse sentido, Ampatzoglou e Kostopoulos (2018) apresentam o processo de 

design, análise, otimização, manufatura e teste do CubeSat UPSat, o primeiro CubeSat 

grego. 

Primeiramente, foi construído um modelo CAD do CubeSat para alocação e 

distribuição dos subsistemas. Em seguida, foi elaborado um modelo para análise de 

elementos finitos, visando à determinação de resistências e de frequências de ressonância. 

Diversas simulações foram realizadas para determinar as características da estrutura, 

antes da manufatura. Após a manufatura dos componentes, partiu-se para a montagem e 

para a integração destes. Por fim, foram realizados os testes ambientais, de vibração e de 

termo vácuo, para assegurar se o que o satélite iria suportar as pressões do lançamento e 

do período em que ficaria em órbita. (AMPATZOGLOU; KOSTOPOULOS, 2018) 

No contexto brasileiro, Da Silva Jr. (2006) apresenta a experiência do LIT 

(Laboratório de Integração e Teste), ressaltando a importância deste para o 

desenvolvimento de satélites no país. Outra proposta para aumentar a robustez 

(capacidade de o sistema ou componente continuar funcionando corretamente na presença 

de entradas inválidas ou ambiente adverso) dos subsistemas de pequenos satélites é 

apresentada por Batista et al. (2019). Através do desenvolvimento de um dispositivo para 

injeção de falhas nos subsistemas dos satélites, os autores buscam emular falhas de 

funcionamento e, caso estas falhas venham a ocorrer, verificar a reação do sistema e 

desenvolver formas em que ele não seja mais afetado por estas. 

Por fim, destaca-se que uma forma distinta de realizar estes testes, para missões 

com múltiplos satélites, seria utilizando a metodologia da Engenharia de Sistemas 

Concorrentes (SCE) (LOUREIRO; PANADES; SILVA, 2018). A metodologia propõe 

que ao conceber e arquitetar uma formação de satélites como um sistema de sistemas, é 

possível utilizar uma mesma câmara de termo vácuo, ou mesa de vibração para testar 

vários satélites de uma só vez. No mesmo teste, é possível incluir comunicação entre os 

satélites, bem como apontamento e posicionamento entre eles. Estes resultados podem 

ainda ser úteis para soluções individuais dos satélites. 

2.2.3.2. Técnicas para aumento da taxa de sucesso das missões 

Além das técnicas de Gerenciamento de Riscos apresentadas, vale salientar que 

existem outras metodologias com o objetivo de diminuir a taxa de insucesso das missões. 

Dentre elas, destacam-se a matriz TOWS (DANDAGE, MANTHA; RANE, 2019) que é 
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utilizada para desenvolver estratégias para gerenciamento de riscos; algoritmos 

evolucionários para otimização de trade-offs (LONG; TRAN; NGUYEN, 2019); 

metodologias de desenvolvimento de gerenciamento de risco integradas AHN; KIM; 

CHOI (2018); metodologias de Análise de Custo e Risco (NAG; LEMOIGNE; WECK; 

2014) e Análise Paramétrica de Engenharia de Sistemas (EKPO, 2019). 

2.2.4 Estratégias para Gerenciamento de risco em CubeSats 

As estratégias de gerenciamento de risco em CubeSats consistem usualmente na 

adaptação de normas tradicionais ao contexto dos pequenos satélites, qual seja: curto 

tempo de desenvolvimento e operação e baixo custo. A seguir, são explicitadas algumas 

técnicas apontadas pela literatura para implementação desta disciplina aos CubeSats. 

Deste modo, como técnicas de identificação de riscos Shah, Khan e Asma (2012) e ECSS 

(2008) citam: 

2.2.4.1 Técnicas de gerenciamento de riscos para CubeSats 

Técnicas para Coleta de Dados: 

● Técnica de Brainstorm, consiste na coleta de ideias junto à equipe em uma 

reunião proposta para identificá-las. Um facilitador pode guiar a equipe na 

identificação dos riscos; 

● Entrevistas, idealmente todos os membros da equipe devem ser 

entrevistados para identificação de riscos e pontos de vista; 

● Técnica Delphi, consiste na consulta a especialistas de forma anônima. Os 

especialistas podem receber um questionário, por exemplo, com os riscos 

prováveis e forneceram os valores de probabilidade e consequência. 

● Análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats), 

consiste na identificação de pontos fortes, fraquezas, oportunidades e 

ameaças ao cumprimento da missão. 

● Revisão bibliográfica, consiste na leitura de material de missões similares; 

● Análise de suposições, consiste na verificação das suposições sobre a 

missão e checagem do quão importante elas são. 

Técnicas para Tratativa de Riscos 

A seguir algumas técnicas de tratativa de riscos, de acordo com a ECSS (2008): 

● Evitar o risco, a melhor opção, deve ser aplicada sempre que possível. Se 

um risco pode ser evitado ele não ocorrerá. Por exemplo: a troca de um 

componente de um fornecedor duvidoso, por um outro com herança de voo 

comprovada; 

● Mitigação, de maneira que um risco que não pode ser evitado deve ser 

mitigado se viável, através da aplicação de redundâncias no sistema, por 

exemplo; 
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● Transferência, quando se transfere o risco para outra pessoa, como a 

contratação de seguros, por exemplo; 

● Aceitação, quando um risco não pode ser evitado, mitigado ou transferido 

ele deve ser aceito. Deve ser restrita a riscos que não comprometam a 

realização da missão. 

A norma ECSS-ST-M-80C mostra um quadro, figura 2.13, que exemplifica a 

relação entre os valores de indicadores de riscos (visto na seção 2.3.4) e a sugestão para 

tratativa destes riscos. 

 

Figura 2.13: Sugestões de Ações Associadas a Indicador de Risco. Fonte: ECSS (2008) Adaptado pelo 

autor 

2.2.4.2 Metodologias para gerenciamento de riscos em CubeSats 

Dentre as formas de adaptar o gerenciamento de riscos para sistemas como os 

nanossatélites, a literatura destaca duas iniciativas. Na primeira, a proposta é a automação 

das atividades e etapas do gerenciamento dos riscos tradicional, conforme apresentado no 

trabalho de Brumbaugh e Linghtsey (2012, 2013) e Gamble e Lightsey (2014). A segunda 

iniciativa otimiza as etapas e os processos do gerenciamento de riscos tradicional, 

conforme Shah, Khan e Asma (2012), Yassi e Sousa (2017), Johnson et al (2017) e Ahn, 

Kim e Choi (2018). 

Esta dissertação utiliza, nos estudos de caso, a metodologia para gerenciamento 

técnico de riscos para projetos com CubeSats, apresentada por Yassi e Sousa (2017), que 

será descrita em detalhes neste tópico. 

A referida metodologia segue quatro etapas. A primeira é a identificação dos 

riscos, na qual são definidos sete tipos de riscos para missões com CubeSats: segurança, 

operacionais, performance técnica, cronograma, responsabilidade, regulamentação e 
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razoabilidade. Os riscos também são identificados quanto ao estágio da missão que 

impactam; sendo estes estágios denominados de pré-lançamento, lançamento e pós-

lançamento. 

Na segunda etapa, de qualificação dos riscos, a metodologia utiliza a matriz de 

impacto versus probabilidade, com base na qual é definido o “nível do risco”, conforme 

figura 2.14. 

 

Figura 2.14: Nível de Risco. Fonte: Yassi e Sousa (2017) 

Na terceira etapa, ocorre a definição de tratativas para cada risco. A metodologia 

apresenta seis formas de processar os riscos: aceitar, mitigar, evitar, pesquisar, vigiar e 

transferir.  

Na quarta e última etapa, ocorre a elaboração do plano de gerenciamento de riscos, 

que contará com uma descrição detalhada das etapas de gerenciamento dos riscos do 

sistema. O fluxo de atividades e etapas da metodologia pode ser visualizado na figura 

2.15. 

 

Figura 2.15: Fluxograma Metodologia para Gerenciamento Técnico de Riscos para Projetos com 

CubeSats. Fonte: Yassi e Sousa (2017) 
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2.2.5 Gerenciamento de Riscos Aplicado a CubeSats Universitários 

Straub (2014) aponta fatores que podem conduzir a uma elevação da severidade 

ou probabilidade de ocorrência dos riscos em projetos de CubeSats universitários. O 

referido autor apresenta o conceito de SQUIRM (Student Qualitative Undertaking 

Involvement Risk Model) que é um modelo de risco que leva em consideração a utilização 

de estudantes em missões. Entender os riscos que o autor apresenta, pode ser de grande 

impacto em missões com CubeSats devido à alta porcentagem de missões universitárias 

que utilizam este padrão.  

Como riscos de envolvimento de estudantes em projetos, o autor cita: reviravoltas 

no cronograma, decorrentes do fato de estudantes só participarem de projetos durante um 

curso e por determinados períodos de tempo; rotatividade não planejada; falta de 

comprometimento; e inexperiência. 

Como fatores de mitigação destes riscos, ele destaca: distribuição de 

conhecimentos entre a equipe; produção de documentação ao longo do ciclo do projeto; 

validação da importância dessa documentação; duplicação ou distribuição da 

responsabilidade por aspectos chave do projeto; definição de tarefas com marcos 

demonstráveis; criação de um ambiente no qual dificuldades são trazidas à tona em vez 

de escondidas e treinamento dos estudantes. O autor descreve uma gama de causas raiz 

que podem levar a estes riscos com estudantes, e apresenta formas de quantificá-las e 

mitigá-las. 

Brumbaugh e Lightsey (2012, 2013), em suas publicações sobre a aplicação de 

gerenciamento de riscos a missões de CubeSats universitários, ressaltam que apesar do 

gerenciamento de riscos ser uma etapa crucial no desenvolvimento de projetos 

aeroespaciais, ele raramente é aplicado a pequenos satélites, em razão da complexidade 

envolvida em análises tradicionais, como a FMEA (Failure Modes and Effects Analhysis) 

e a PRA (Probabilistic Risk Assesment). Destacam ainda os aspectos da ausência de um 

banco de dados e tempo de execução viáveis para a aplicação de tais metodologias a 

missões com CubeSats. 

A abordagem de gerenciamento de risco dos autores é baseada na norma DoD, 

(2006) e consiste em três grandes etapas: identificação, mitigação e rastreio dos riscos; e 

suas subetapas, apresentadas a seguir. 

1. Identificação dos Riscos 
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1. Revisão dos conceitos operacionais da missão; 

2. Identificação das causas raiz; 

3. Classificação de prioridade dos riscos; 

4. Nomear pessoa responsável; 

5. Ranquear probabilidade (P) e consequência (S) das causas raiz; 

6. Descrição racional do ranking; 

7. Computar valores de probabilidade/consequência da missão; 

8. Plotar gráfico Probabilidade/Consequência da missão 

2. Determinar técnicas de mitigação 

1. Evitar o risco ao eliminar a causa raiz e/ou a consequência; 

2. Controlar a causa ou consequência; 

3. Transferir o risco para outra pessoa ou projeto; 

4. Assumir o risco e continuar o desenvolvimento. 

3. Processo de Rastreio 

Após essas etapas, para melhor visualizar o processo, é possível plotar os valores 

de riscos da missão no gráfico Probabilidade/Consequência em pontos chaves do projeto 

ou traçar marcos e observar o progresso. 

Os referidos autores também apresentam quadros de classificação de riscos, 

baseados na norma do DoD. 

 

Figura 2.16: Níveis de Probabilidade de Ocorrência dos Riscos. Fonte: Brumbaugh e Lightsey (2013). 

Adaptado pelo autor 

Para ilustrar seu trabalho, os autores apresentam o estudo de caso do CubeSat 

ARMADILLO. Realizam, a partir dele, as etapas de identificação dos riscos, identificação 

das causas raiz e responsáveis por elas, tratativa dos riscos, quantificação dos riscos da 

missão e técnicas de mitigação de riscos no custo da missão. 

2.2.5.1 Estudo de Caso ARMADILLO por Brumbaught e Lightsey (2013) 

Abaixo são apresentados os resultados do estudo de caso da missão 

ARMADILLO. Sua análise segue o preceituado anteriormente, com a identificação dos 

riscos, conforme figura 2.17; identificação das causas raiz e dos responsáveis (figura 

2.18); tratativa dos riscos (figura 2.19); quantificação dos riscos (figura 2.20) e técnicas 

de mitigação dos riscos (figura 2.21). 
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O CubeSat ARMADILLO (Atmosphere Related Measurements And Detection of 

submILLimeter Objects) foi um CubeSat 3U desenvolvido pelo SDL (Satellite Design 

Laboratory) da universidade de Austin no Texas (USA). 

O desenvolvimento do satélite começou em 2012 e o lançamento ocorreu em 

2019. Os objetivos principais da missão foram: caracterizar partículas de poeira e detritos 

de nível sub-milimétrico in-situ em órbita LEO (BRUMBAUGH; LISHTSEY, 2013). 

Vale ressaltar que, na identificação das causas raiz e dos responsáveis, são 

apresentados riscos ao cronograma; e nas técnicas de mitigação de riscos, são 

apresentados riscos ao custo. 

 

Figura 2.17: Quadro de Consequência dos Ricos. Fonte: Brumbaugh e Lightsey (2013). Adaptado pelo autor 
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Figura 2.19: Identificação das causas raiz e dos responsáveis por riscos no cronograma. Fonte: Brumbaugh 

e Lightsey (2013). Adaptado pelo autor 
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Figura 2.21: Quantificação dos Riscos. Fonte: Brumbaugh e Lightsey (2013). Adaptado pelo autor 
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Figura 2.22: Técnicas de mitigação de riscos de custo da missão ARMADILLO. Fonte: Brumbaugh e 

Lightsey (2013). Adaptado pelo autor 

Ainda no contexto da missão ARMADILLO, Gamble e Lightsey (2014) 

desenvolveram um software para estimativa de relação entre os riscos. Para tanto, dados 

históricos foram colhidos junto à comunidade de desenvolvedores de CubeSats para 

caracterizar estas relações, que os autores chamam de RER (Risk Estimating 

Relationships. As informações da pesquisa foram: 

● Nome da missão; 
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● Fator de Forma da Missão; 

● Limite de massa; 

● Designador de Sucesso da Missão; 

● Anos de experiência do entrevistado; 

● Papel do entrevistado no time; 

● Nível de financiamento da missão; 

● Situação do lançamento; 

● Data de lançamento; 

● Quantidade de meses do ciclo de vida; 

● Instituição responsável; 

● Divisão demográfica da equipe; 

● Riscos de cronograma; 

● Riscos de Carga Útil; 

● Riscos de comunicação do satélite; 

● Riscos de qualidade dos dados do satélite; 

● Riscos normatizados do satélite; 

● Riscos de pessoal e gerenciamento; 

● Riscos de orçamento. 

Estes dados foram tratados e receberam valores numéricos para geração de 

gráficos. O software de risco para Cubesats foi então desenvolvido e consiste em uma 

planilha de Excel com a utilização de Macros. Ele é apresentado nas figuras 2.23, 2.24 e 

2.25: 

 

Figura 2.23: Página de Entradas do Software. Fonte: Gamble e Lightsey (2014) 
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Figura 2.24: Página de Saídas do Software. Fonte: Gamble e Lightsey (2014). 

 

Figura 2.25: Área de Plotagem do Software. Fonte: Gamble e Lightsey (2014). 

Em 2016, os mesmos autores desenvolveram um software para auxiliar na tomada 

de decisões durante o gerenciamento de riscos (GAMBLE; LIGHTSEY, 2016). Essa nova 

versão também foi desenvolvida utilizando o Microsoft Excel, com o emprego de 

programação em VGA, para gerar interface gráfica para os usuários. O software continha 

uma série de pastas de trabalho com cada planilha servindo a um propósito. O objetivo 

dos autores foi apresentar ao usuário quais técnicas de mitigação deveriam ser utilizadas 

em cada cenário. Infelizmente, nenhum dos softwares encontram-se mais disponíveis para 

os usuários e os links para acessá-los estão offline. 
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3. Metodologia FTR 

Este capítulo apresenta um fator de correção a ser utilizado na matriz de 

probabilidade versus impacto, mais especificamente na etapa de qualificação dos riscos. 

Este fator é determinado conforme os contextos em que o sistema está inserido, sendo 

representado por uma escala. Assume-se que a escala se encontra entre 1 e 5. Um FTR 

igual a 1 representa um fator de tolerância de risco muito baixo, enquanto um FTR igual 

a 5 representa um fator de tolerância muito alto. Logo, quanto maior o FTR, maior será a 

tolerância aos riscos do sistema; quanto menor for o FTR, menor será a tolerância aos 

riscos. 

Analisando o contexto em que o sistema se enquadra, é possível atribuir valores 

de FTR para os riscos identificados. Entende-se como contexto, os diferentes graus de 

tolerância que a organização pode possuir em relação a cada risco identificado, sendo 

necessário analisar o cenário em que cada risco se enquadra, otimizando o trabalho de 

mitigar ou evitar riscos, acelerando o processo de gerenciamento de risco e tendo um 

plano de tratamento dos riscos mais ágil. Como exemplo, pode-se imaginar uma 

organização que possui uma alta tolerância a desvios no cronograma, mas dispõe de baixa 

tolerância orçamentária. Neste caso, o risco relacionado ao cronograma pode ter um FTR 

igual a 5, enquanto riscos relacionados ao orçamento poderiam ter um FTR igual a 1. 

A figura 3.1 ilustra o fluxo de etapas do gerenciamento de riscos adaptados à 

abordagem do FTR. 

 

Figura 3.1 Fluxograma de atividade e etapas da abordagem FTR. Fonte: criação do autor 
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Na primeira etapa do gerenciamento de riscos, com o uso do FTR, ocorrem duas 

atividades: primeiro, tem-se a identificação dos riscos do sistema e, em seguida, a 

determinação do FTR para cada risco identificado. Os valores de FTR podem ser 

determinados por meio de brainstorms; entrevistas com os membros da equipe ou com 

especialistas da área; utilização de questionários; experiência de outros projetos, dentre 

outras formas. 

Na segunda etapa, os riscos identificados e qualificados são inseridos na matriz 

de probabilidade versus impacto adaptada à metodologia FTR, variando entre 1 e 5, 

conforme ilustradas na figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Matrizes PxI adaptada à metodologia FTR variando entre 1 e 5. Fonte: criação do autor 

Na terceira etapa do gerenciamento dos riscos, é elaborado o plano de mitigação 

dos riscos que apresentará a tratativa dada a cada risco, análogo às metodologias 

tradicionais. Frequentemente, existe uma hierarquia para mitigação dos riscos, de modo 

que aqueles que estiverem na região vermelha têm prioridade e devem ser evitados; 

utilizando-se técnicas de eliminação da causa-raiz do risco, controle do risco ou 

transferência do risco. Os riscos que estiverem na região amarela devem ser mitigados, 

tendo os seus efeitos sobre o sistema atenuados. Já os riscos na região verde podem ser 

aceitos, mas assim como os demais, devem ser monitorados. 

Por fim, na quarta etapa, tem-se o plano de ação e monitoramento dos riscos. Este 

plano será repassado a outras disciplinas da engenharia de sistemas e apresenta os 

resultados do plano de gerenciamento de riscos, bem como diretrizes para 

acompanhamento dos riscos identificados na primeira etapa e parâmetros para a 

identificação de possíveis novos riscos. 

O formulário para levantamento do FTR junto à equipe de desenvolvimento 

encontra-se no apêndice A desta dissertação. 
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4. Estudos de Caso 

Este capítulo apresenta dois estudos de caso, da missão ARMADILLO1 e da 

missão CONASAT. Estas missões utilizam sistemas espaciais com as seguintes 

características: baixo custo, cronograma enxuto e curto tempo de operação. Vale ressaltar 

que ambos utilizam CubeSats como sua plataforma padrão. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada a qualificação dos riscos, 

utilizando-se as metodologias tradicionais para gerenciamento de riscos do setor espacial; 

metodologias de gerenciamento de risco adaptadas, encontradas na revisão bibliográfica; 

bem como a aplicação da metodologia FTR. 

O objetivo dos estudos de caso foi encontrar as matrizes de probabilidade e 

impacto para cada missão; empregando-se diferentes metodologias para, então, comparar 

os riscos qualificados entre elas. A partir desse levantamento, buscou-se realizar uma 

análise comparativa dos riscos que deverão ser tratados. 

4.1 Estudo de caso ARMADILLO 

4.1.1 Qualificação dos riscos do estudo de caso ARMADILLO utilizando a 

metodologia DoD 

Os riscos identificados para a missão ARMADILLO são apresentados na tabela 

4.1. Nela, constam a descrição do risco, a classificação do tipo de risco, o TAG do risco 

e a qualificação dos riscos; ou seja, os valores atribuídos de probabilidade e impacto para 

cada risco. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Para mais informações sobre o CubSat ARMADILLO, consultar item 2.3.6 desta 

dissertação.  
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Descrição do Risco Tipo de Risco TAG Probabilidade Impacto 

Risco de não entrega do 

modelo de engenharia para a 

revisão do comitê de voo da 

competição 

Cronograma SCH 3,98 3,59 

Falha na aquisição de dados 

da missão científica em 

órbita 

Carga Útil PAY 4,00 3,00 

Incapacidade de se 

comunicar com o satélite 
Satélite SP-1 2,19 3,07 

Impossibilidade de adquirir 

dados do satélite 
Satélite SP-2 2,05 3,14 

Inabilidade de alcançar 

padrões de qualidade 

industrial 

Satélite SP-3 1,09 2,09 

Perda de conhecimento 

humano e experiência 
Pessoal PER 3,95 2,56 

Acréscimo de custo muito 

grande que impossibilite a 

continuidade da missão. 

Custo COST 3,00 3,50 

Tabela 4.1: Riscos identificados e análise qualitativa dos riscos para a missão ARMADILLO. Fonte: 

Brumbaugh e Lishtsey (2013). Adaptado pelo autor. 

A figura 4.1 apresenta a matriz de probabilidade e impacto obtida com a aplicação 

da metodologia DoD para a missão ARMADILLO. 
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Figura 4.1: Matriz de probabilidade versus impacto ARMADILLO – DoD. Fonte: criação do autor. 

 
 

Como se pode observar no modelo DoD, dos sete riscos qualificados na missão 

ARMADILLO, um ficou na zona aceitável (SP-3), cinco ficaram na zona mitigável (PER, 

PAY, COST, SP-1 e SP-2) e um ficou na zona a ser evitada (SCH). 

4.1.2 Qualificação dos riscos do estudo de caso ARMADILLO utilizando a 

metodologia de Yassi e Sousa 

Nesta metodologia, é utilizado o conceito de nível de risco, apresentado por Yassi 

e Sousa (2017). Ao aplicar-se esta metodologia à missão ARMADILLO, obtém-se a 

tabela 4.2, com a inclusão de uma coluna para o nível do risco: 

Descrição do Risco 
Tipo de 

Risco 
TAG Probabilidade Impacto 

Nível de 

Risco 

Risco de não entrega 

do modelo de 

engenharia para a 

revisão do comitê de 

voo da competição 

Cronograma SCH 3,98 3,59 3 

Falha na aquisição de 

dados da missão 

científica em órbita 

Carga Útil PAY 4,00 3,00 2 
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Incapacidade de se 

comunicar com o 

satélite 

Satélite SP-1 2,19 3,07 1 

Impossibilidade de 

adquirir dados do 

satélite 

Satélite SP-2 2,05 3,14 1 

Inabilidade de 

alcançar padrões de 

qualidade industrial 

Satélite SP-3 1,09 2,09 1 

Perda de 

conhecimento humano 

e experiência 

Pessoal PER 3,95 2,56 2 

Acréscimo de custo 

muito grande que 

impossibilite a 

continuidade da 

missão. 

Custo COST 3,00 3,50 2 

Tabela 4.2: Identificação, análise qualitativa dos riscos e nível de risco para a missão ARMADILLO. 

Fonte: Brumbaug e Lishtsey (2013). Adaptado pelo autor com base na metodologia de Yassi e Sousa 

(2017). 

Com o auxílio desta tabela é possível gerar a matriz de probabilidade versus 

impacto representada na figura 4.2: 
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Figura 4.2: Matriz de probabilidade versus impacto ARMADILLO – Yassi e Sousa (2017). Fonte: criação 

do autor. 
 

Nesta metodologia dos sete riscos qualificados na missão ARMADILLO, um 

ficou na zona de baixo risco (SP-3), cinco que ficaram na zona de risco médio (PER, 

PAY, COST, SP-1 e SP-2) e um ficou na zona e risco alto (SCH). 

4.1.3 Qualificação dos riscos do estudo de caso ARMADILLO utilizando a 

metodologia FTR 

Para utilização da metodologia FTR foram então elaborados os critérios para 

determinação dos fatores de tolerância para cada tipo de risco identificado, conforme os 

critérios descritos a seguir2. Decidiu-se pela escala de 1 a 5 para o FTR, pois a escala das 

matrizes de impacto versus probabilidade costuma ser de 1 a 5. 

Riscos de cronograma: quanto menor for a flexibilidade do cronograma, menor 

deverá ser o fator de tolerância. Analogamente, quanto maior a flexibilidade, maior 

deverá ser o fator. 

Riscos de Cronograma 

FRT 1 – Muito Baixo 
A missão servirá para atender a demandas, já contratadas, 

por Stakeholders externos à organização 

                                                 
2 Estes critérios também serão utilizados no estudo de caso CONASAT - Seção 4.2 desta 

dissertação 



58 

 

FRT 2 – Baixo 

A missão servirá para atender a demandas de 

Stakeholders externos à organização, mas que ainda não 

realizaram contratação 

FRT 3 – Médio 

A missão servirá para atender a demandas internas da 

organização, já definidas e com prazo para entrada em 

operação 

FRT 4 – Alto 

A missão servirá para atender a demandas internas da 

organização, já definidas, mas sem prazo para entrada em 

operação 

FRT 5 – Muito Alto 

A missão servirá para atender a demandas internas da 

organização, mas não necessariamente entrará em 

operação (missões para treinamento de equipe, por 

exemplo) 

Riscos de Carga Útil: são riscos relacionados à carga útil da missão. Uma carga 

útil que seja composta por componentes COTS e com ampla herança de voo deve ter uma 

pequena tolerância com riscos; assim como uma carga útil que não utilize COTS e não 

possua herança de voo deverá ter uma maior tolerância a riscos. 

Riscos de Carga Útil 

FRT 1 – Muito Baixo 
Missão cuja carga útil seja composta por componentes 

COTS com grande herança de voo 

FRT 2 – Baixo 
Missão cuja carga útil seja composta por componentes 

COTS com herança de voo 

FRT 3 – Médio 
Missão cuja carga útil seja composta por componentes 

COTS sem herança de voo 

FRT 4 – Alto 
Missão cuja carga útil seja desenvolvida sem 

componentes COTS com herança de voo 

FRT 5 – Muito Alto 
Missão cuja carga útil seja desenvolvida sem 

componentes COTS sem herança de voo 

Riscos de Satélite: são riscos relacionados à plataforma do satélite utilizado na 

missão. Um satélite que seja composto por subsistemas que utilizem COTS e com ampla 
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herança de voo deve ter uma pequena tolerância com riscos, assim como um satélite que 

não utilize COTS e não possua herança de voo deverá ter uma maior tolerância a riscos. 

Riscos de Satélite 

FRT 1 – Muito Baixo 
Missão cujo satélite seja composto por componentes 

COTS com grande herança de voo 

FRT 2 – Baixo 
Missão cujo satélite seja composto por componentes 

COTS com herança de voo 

FRT 3 – Médio 
Missão cujo satélite seja composto por componentes 

COTS sem herança de voo 

FRT 4 – Alto 
Missão cujo satélite seja composto por componentes 

COTS com herança de voo 

FRT 5 – Muito Alto 
Missão cujo satélite seja composto por componentes 

COTS sem herança de voo 

Riscos de pessoal: a experiência e a formação do time de desenvolvimento 

também é um fator de influência para a tolerância a riscos. Quanto maior for a formação 

e a experiência, menor será o fator de tolerância. Quanto menor for a formação e a 

experiência, maior será o fator. 

Riscos de Pessoal 

FRT 1 – Muito Baixo 

Quando a média de experiência do time de 

desenvolvimento for de, no mínimo, dez anos em 

projetos espaciais 

FRT 2 – Baixo 

Quando a média de experiência do time de 

desenvolvimento for de, no mínimo, sete anos em 

projetos espaciais 

FRT 3 – Médio 

Quando a média de experiência do time de 

desenvolvimento for de, no mínimo, cinco anos em 

projetos espaciais 
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FRT 4 – Alto 

Quando a média de experiência do time de 

desenvolvimento for de, no mínimo, dois anos em 

projetos espaciais 

FRT 5 – Muito Alto 
Quando o time de desenvolvimento não possuir 

experiência prévia em projetos espaciais 

Riscos de custo: diz respeito à disponibilidade de recursos financeiros para o 

cumprimento da missão. Quanto menor for a disponibilidade de recursos, menor será o 

fator de tolerância; quanto maior for a disponibilidade, maior será o fator de tolerância. 

Riscos de Custo 

FRT 1 – Muito Baixo 

A organização não dispõe de meios próprios para 

financiamento da missão e ainda está pleiteando um 

financiador para a missão 

FRT 2 – Baixo 

A organização não dispõe de meios próprios para 

financiamento da missão, já assinou contrato para 

financiamento, que não inclui a possibilidade de 

possíveis aditivos 

FRT 3 – Médio 

A organização não dispõe de meios próprios para 

financiamento da missão, porém já assinou contrato para 

financiamento, incluindo a possibilidade de possíveis 

aditivos 

FRT 4 – Alto 

A organização dispõe de meios próprios para 

financiamento da missão, mas não há previsão para 

aditivos, caso necessário 

FRT 5 – Muito Alto 

A organização dispõe de meios próprios para 

financiamento da missão e há previsão para aditivos, caso 

necessário 

Destaca-se que os valores aqui descritos são indicativos e podem variar com a 

capacidade que cada organização tem de tolerar determinado risco. No caso de um risco 

identificado se enquadrar em mais de uma categoria, deve-se considerar o FTR mais 

severo. 
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Além das informações de qualificação dos riscos trazidas anteriormente, a tabela 

4.3 apresenta também os valores de FTR para cada tipo de risco da missão. Por 

conseguinte, os riscos foram classificados nas matrizes de probabilidade versus impacto 

e ilustrados nas figuras 4.3 e 4.4. 

Descrição do Risco 
Tipo de 

Risco 
TAG Probabilidade Impacto FTR 

Risco de não entrega 

do modelo de 

engenharia para a 

revisão do comitê de 

voo da competição 

Cronograma SCH 3,98 3,59 3 

Falha na aquisição de 

dados da missão 

científica em órbita 

Carga Útil PAY 4,00 3,00 5 

Incapacidade de se 

comunicar com o 

satélite 

Satélite SP-1 2,19 3,07 5 

Impossibilidade de 

adquirir dados do 

satélite 

Satélite SP-2 2,05 3,14 5 

Inabilidade de 

alcançar padrões de 

qualidade industrial 

Satélite SP-3 1,09 2,09 5 

Perda de 

conhecimento humano 

e experiência 

Pessoal PER 3,95 2,56 3 

Acréscimo de custo 

muito grande que 

impossibilite a 

continuidade da 

missão. 

Custo COST 3,00 3,50 3 
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Tabela 4.3: Identificação e classificação dos riscos seguindo a abordagem FTR, missão ARMADILLO. 

Fonte: Brumbaugh e Lishtsey (2013). Adaptado pelo autor 

Como foram obtidos dois valores de FTR, utilizam-se duas matrizes, uma para 

cada FTR determinado e seus respectivos riscos. Estas matrizes podem ser visualizadas 

nas figuras 4.3 e 4.4. 

 

Figura 4.3: Matriz de probabilidade versus impacto da missão ARMADILLO utilizando metodologia 

FTR, com FTR igual a 3. Fonte: criação do autor. 

 

 

Figura 4.4: Matriz de probabilidade versus impacto da missão ARMADILLO utilizando metodologia 

FTR, com FTR igual a 5. Fonte: criação do autor. 

Logo, utilizando a metodologia FTR, dos sete riscos qualificados na missão 

ARMADILLO, três ficaram na zona de aceitação (SP-1, SP-2 e SP-3), três ficaram na 

zona de mitigação (PAY, PER, COST) e um dos riscos ficou na zona a ser evitada (SCH). 
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4.2 Estudo de caso CONASAT 

Neste tópico, é apresentado o estudo de caso da missão CONASAT com aplicação 

das metodologias: DoD, de gerenciamento de riscos para CubeSats de Yassi e Sousa 

(2017) e FTR, com o objetivo de destacar os riscos identificados na matriz de 

probabilidade versus impacto. Para o levantamento e identificação dos riscos desta 

missão, foi aplicado um questionário à equipe, cujo modelo se encontra no apêndice A.  

A missão CONASAT teve início em 2010 a partir de um edital da Agência 

Espacial Brasileira (AEB). O objetivo primário da missão é substituir o atual segmento 

espacial do SBCDA (Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais), que se encontra 

em órbita desde os anos 1990. 

O projeto se encontra em fase avançada de desenvolvimento, possuindo já o 

primeiro satélite que irá compor a constelação (modelo de voo e de engenharia). 

Para a missão CONASAT, também foram identificados sete riscos: risco de 

indisponibilidade orçamentária (TAG – COST); rotatividade de membros do projeto 

(TAG – PER); imaturidade tecnológica da carga útil (TAG – PAY); descontinuidade do 

projeto (TAG – PROJ); incapacidade de aquisição de dados do satélite (TAG – SP-1); 

incapacidade de comunicação entre o satélite e a carga útil (TAG – SP-2); incapacidade 

de enviar comandos para o satélite (TAG – SP-3); 

4.2.1 Qualificação dos riscos utilizando a metodologia tradicional 

A tabela 4.5 apresenta os riscos identificados para a missão CONASAT, com uma 

descrição do risco, a classificação do tipo de risco, a TAG do risco e os valores atribuídos 

de probabilidade e impacto para cada risco. 

Descrição do 

Risco 
Tipo de Risco TAG Probabilidade Impacto 

Risco de 

indisponibilidade 

orçamentária 

Orçamento COST 3,87 4,01 

Rotatividade de 

membros do 

projeto 

Pessoal PER 3,86 3,72 
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Imaturidade 

tecnológica da 

carga útil 

Carga Útil PAY 2,19 3,88 

Descontinuidade 

do projeto 
Cronograma PROJ 3,57 3,92 

Incapacidade de 

aquisição de dados 

do satélite 

Satélite SP-1 1,52 3,78 

Incapacidade de 

comunicação entre 

o satélite e a carga 

útil 

Satélite SP-2 2,22 3,56 

Incapacidade de 

enviar comandos 

para o satélite 

Satélite SP-3 1,09 3,50 

Tabela 4.4: Riscos identificados para a missão CONASAT. Fonte: criação do autor. 

 

A figura 4.5 apresenta a matriz de probabilidade e impacto obtida com a aplicação 

da metodologia DoD para a missão CONASAT: 

 
Figura 4.5: Matriz de probabilidade versus impacto CONASAT. Fonte: criação do autor 
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No modelo DoD, dos sete riscos identificados para a missão CONASAT, dois 

ficaram na zona aceitável (SP-1 e SP-3), dois ficaram na zona mitigável (PAY e SP-2) e 

três ficaram na zona evitável (PER, PROJ e COST). 

4.2.2 Qualificação dos riscos utilizando a metodologia de Yassi e Sousa 

Nesta metodologia, é utilizado o conceito de nível de risco apresentado por Yassi 

e Sousa (2017). Ao aplicar-se a metodologia à missão CONASAT, obtém-se a tabela 4.6. 

Descrição do 

Risco 

Tipo de 

Risco 
TAG Probabilidade Impacto 

Nível de 

Risco 

Risco de 

indisponibilidade 

orçamentária 

Orçamento COST 3,87 4,01 3 

Rotatividade de 

membros do 

projeto 

Pessoal PER 3,86 3,72 3 

Imaturidade 

tecnológica da 

carga útil 

Carga Útil PAY 2,19 3,88 2 

Descontinuidade 

do projeto 
Cronograma PROJ 3,57 3,92 3 

Incapacidade de 

aquisição de 

dados do satélite 

Satélite SP-1 1,52 3,78 1 

Incapacidade de 

comunicação 

entre o satélite e 

a carga útil 

Satélite SP-2 2,22 3,56 2 

Incapacidade de 

enviar comandos 

para o satélite 

Satélite SP-3 1,09 3,50 1 

Tabela 4.5: Nível de risco missão CONASAT segundo a Metodologia para Gerenciamento Técnico de 

Riscos para Projetos com CubeSats de Yassi e Sousa (2017). Fonte: criação do autor  
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Com esta tabela é possível gerar a matriz de probabilidade versus impacto 

representada na figura 4.6: 

 
Figura 4.6: Matriz de probabilidade versus impacto CONASAT – Yassi e Sousa (2017). Fonte: criação do 

autor. 

 
 

Nesta metodologia, dos sete riscos identificados na missão CONASAT, dois 

ficaram na zona de baixo risco (SP-1 e SP-3), dois que ficaram na zona de risco médio 

(SP-2 e PAY) e três ficaram na zona de risco alto (PER, COST e PROJ). 

4.2.3 Qualificação dos riscos utilizando a metodologia FTR 

Após a definição dos parâmetros para determinação do FTR (neste caso utilizou-

se os mesmos parâmetros do item 4.1.3), elaborou-se a tabela 4.7 que juntamente com as 

informações apresentadas anteriormente dos riscos, mostra os valores de FTR obtidos 

para cada tipo de risco da missão. Por fim, os riscos foram classificados nas matrizes de 

probabilidade versus impacto e ilustrados nas figuras 4.7, 4.8 e 4.9. 

Descrição do 

Risco 
Tipo de Risco TAG Probabilidade Impacto FTR 

Risco de 

indisponibilidade 

orçamentária 

Orçamento COST 3,87 4,01 4 
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Rotatividade de 

membros do 

projeto 

Pessoal PER 3,86 3,72 3 

Imaturidade 

tecnológica da 

carga útil 

Carga Útil PAY 2,19 3,88 3 

Descontinuidade 

do projeto 
Cronograma PROJ 3,57 3,92 5 

Incapacidade de 

aquisição de dados 

do satélite 

Satélite SP-1 1,52 3,78 3 

Incapacidade de 

comunicação entre 

o satélite e a carga 

útil 

Satélite SP-2 2,22 3,56 3 

Incapacidade de 

enviar comandos 

para o satélite 

Satélite SP-3 1,09 3,50 3 

Tabela 4.6: Identificação e classificação dos riscos seguindo a abordagem FTR, missão CONASAT. 

Fonte: criação do autor 

Como foram obtidos múltiplos valores para FTR, utilizam-se três matrizes, uma 

para cada FTR determinado e seus respectivos riscos. Estas matrizes podem ser 

visualizadas nas figuras 4.7, 4.8 e 4.9. 
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Figura 4.7: Matriz de probabilidade versus impacto da missão CONASAT utilizando metodologia FTR, 

com FTR igual a 3. Fonte: criação do autor 

 

 
Figura 4.8: Matriz de probabilidade versus impacto da missão CONASAT utilizando metodologia FTR, 

com FTR igual a 4. Fonte: criação do autor 
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Figura 4.9: Matriz de probabilidade versus impacto da missão CONASAT utilizando metodologia FTR, 

com FTR igual a 5. Fonte: criação do autor 

 
 

Logo, utilizando-se a metodologia FTR, dos sete riscos identificados na missão 

CONASAT, dois ficaram na zona de aceitação (SP-1 e SP-3), quatro ficaram na zona de 

mitigação (COST, PROJT, SP-2 e PAY) e apenas um dos riscos ficou na zona a evitável 

(PER). 
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5. Análise dos Resultados 

Neste capítulo são apresentadas comparações entre os resultados obtidos em cada 

uma das análises do capítulo 4. Em seguida, tecem-se comentários sobre a realização dos 

estudos de caso e os resultados obtidos. 

5.1 Comparativo das metodologias para a missão ARMADILLO 

Ao analisar-se as matrizes de probabilidade versus impacto e a quantificação dos 

riscos que deverão ser tratados em cada metodologia, é possível visualizar a otimização 

do processo de gerenciamento de riscos proposto pela metodologia FTR. A tabela 5.1 

ilustra o quantitativo de riscos que comporão os planos de mitigação de riscos da missão 

ARMADILLO. 

COMPARATIVO – Missão ARMADILLO 

Abordagem Riscos Aceitáveis 

Riscos que 

Requerem 

Mitigação 

Riscos que Devem 

ser Evitados 

DoD 1 5 1 

Yassi & Sousa 1 5 1 

FTR 3 3 1 

Tabela 5.1: Comparativos entre as metodologias para a missão ARMADILLO. Fonte: criação do autor 

A metodologia DoD e Yassi e Sousa (2017) obtiveram riscos qualificados de 

forma similar. Já a metodologia FTR conseguiu ampliar o número de riscos aceitáveis em 

200% (com o acréscimo de dois deles) e uma redução de 40% nos riscos mitigáveis (com 

o decréscimo de dois deles). 

5.2 Comparativo das metodologias para a missão CONASAT 

Ao analisar-se as matrizes de probabilidade versus impacto e a quantidade de 

riscos que deverão ser tratados em cada metodologia, mais uma vez é possível visualizar 

a otimização do processo de gerenciamento de riscos proposto pela metodologia FTR. A 

tabela 5.2 ilustra os quantitativos de riscos que deverão ser tratados em cada metodologia. 
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COMPARATIVO – Missão CONASAT 

Abordagem Riscos Aceitáveis 

Riscos que 

Requerem 

Mitigação 

Riscos que Devem 

ser Evitados 

DoD 2 2 3 

Yassi & Sousa 2 2 3 

FTR 2 4 1 

Tabela 5.2: Comparativos entre as metodologias para a missão CONASAT. Fonte: criação do autor 

A metodologia DoD e Yassi e Sousa obtiveram uma mesma tratativa para os 

riscos. Já a metodologia FTR conseguiu ampliar o número de riscos mitigáveis em 100% 

(com o acréscimo de dois deles) e uma redução de 67% nos riscos a serem evitados (com 

o decréscimo de dois deles). 

5.3 Comentários 

Os resultados das comparações demonstram que a abordagem FTR é capaz de 

realizar a identificação e classificação dos riscos, além de fornecer um cenário mais 

condizente com as capacidades da organização de aceitar, mitigar ou evitar um risco, com 

um menor número de riscos a serem tratados. 

Ressalta-se que a composição dos cenários da organização para determinar os 

fatores de tolerância (FTR) deve ser abrangente e multidisciplinar, considerando as 

disciplinas de gerenciamento e técnicas da SE que são exigidas para o plano do 

gerenciamento de riscos do sistema. A escala do FTR deve seguir a escala escolhida pela 

equipe de desenvolvimento do sistema para avaliar a probabilidade e o impacto dos riscos 

identificados. 

A metodologia FTR é indicada para otimizar o gerenciamento de riscos de 

sistemas com características de baixo custo, com cronograma enxuto e curto tempo de 

operação. 
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6. Conclusões 

Nas análises realizadas nos dois estudos de casos aqui apresentados, ficou 

demonstrado que a metodologia FTR alcançou um número menor de riscos que devem 

receber tratamento no plano de mitigação. Desse modo, ela se mostra eficaz para a 

utilização no gerenciamento de riscos de pequenos satélites. 

No estudo de caso do CubeSat ARMADILLO, para os sete riscos identificados, a 

metodologia tradicional do DoD e a metodologia adaptada para CubeSat de Yassi e Sousa 

produziram a mesma tratativa para os riscos identificados. A metodologia FTR aumentou 

de um para três os riscos que devem ser aceitos, mas acompanhados, diminuiu de cinco 

para três os riscos que devem ser mitigados e manteve um risco a ser evitado. 

Na análise do estudo de caso do CubeSat CONASAT, a metodologia tradicional 

do DoD e a metodologia adaptada para CubeSat de Yassi e Sousa produziram, novamente, 

a mesma tratativa para os riscos identificados. Na metodologia FTR, ficou mantido o 

número de riscos que devem ser aceitos, mas acompanhados; aumentou de dois para 

quatro os riscos que devem ser mitigados e diminuiu de três para um os riscos que devem 

ser evitados. 

Assim, ao se efetuar uma análise proporcional, teve-se no estudo de caso do 

CubeSat ARMADILLO uma otimização de: aumento de 200% nos riscos que podem ser 

aceitos, mas que devem ser monitorados e a diminuição de 40% dos riscos que devem ser 

mitigados; enquanto no estudo de caso do CubeSat CONASAT, obteve-se a otimização 

de: diminuição de 66,7% dos riscos que devem ser evitados e aumento de 100% dos riscos 

que devem ser mitigados. Esse aumento é justificado, entretanto, pois os riscos que 

deveriam ser evitados passaram para a faixa de riscos mitigáveis. 

É importante observar que nos dois estudos de caso, teve-se um número 

relativamente baixo de riscos identificados (menos de uma dezena). Todavia, ao se 

considerar sistemas mais complexos, com centenas ou mesmo milhares de riscos, uma 

resposta de redução da necessidade de tratativa dos riscos na ordem daquela aqui obtida, 

representaria significativo impacto em termos de ganho de eficiência e horas de trabalho. 

Para incentivar a utilização da metodologia FTR, apresentam-se como sugestão 

os futuros trabalhos: implementar a metodologia FTR para otimização do gerenciamento 

de riscos em sistemas de diferentes áreas e setores, como a automobilística, 

eletroeletrônica, aeronáutica entre outras. Para agilizar o processo de comunicação entre 
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os membros da equipe, sugere-se o emprego da metodologia FTR com utilização de 

ferramentas de internet das coisas e, por último, recomenda-se  a  inserção da metodologia 

FTR nos macroprocessos de identificação e qualificação dos riscos. Fica ainda a sugestão 

de estender a utilização da metodologia FTR para o macroprocesso de quantificação de 

riscos. 
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APÊNDICE A - Questionário para determinação do FTR e identificação dos riscos 

QUESTIONÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DO FTR E IDENTIFICAÇÃO 

DOS RISCOS 
Missão: Organização: Data: 

Responsável: 

Presentes na 

Reunião: 
 

  

  

  

  

  

Por favor, escolha um valor de um a cinco para cada um dos seis critérios apresentados a seguir, 

considerando um o cenário onde há a menor tolerância possível com riscos e cinco o cenário onde há a 

maior tolerância. Para mais detalhes é possível consultar o material de definição de abordagem. 

Classificação do Risco 
FATOR 

1 2 3 4 5 

1 – Missão      

2 - Time de Desenvolvimento      

3 - Modelo de Aquisição      

4 - Montagem, Integração e Testes      

5 - Segmento Solo      

6 – Lançamento      

7 – Orçamento      

8 - Cronograma      

Risco Classificação Probabilidade Impacto 

1 –    

2 –    

3 –    

4 –    

 


