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As vantagens da automatização de testes de controladores 
em uma indústria aeronáutica 

 

Resumo: No cenário atual existe um frequente aumento da concorrência entre 
indústrias do setor aeronáutico e uma constante busca por desenvolvimento 
tecnológico, além da busca por melhorias. Este artigo apresenta o processo de 
automatização de testes executados em controladores de sistemas aviônicos de uma 
empresa e suas principais vantagens como ganho de tempo, minimização de erros e 
consequentemente, aumento da confiabilidade e redução de custos.  
 

Palavras chaves: Indústria aeronáutica, Controladores, Programação em Python, 

Automatização de testes. 

 

1 Introdução 

  O mercado de aeronaves caracteriza-se pela sua dimensão global, sendo 

considerado um oligopólio concentrado em nível mundial. No mundo este mercado 

apresentou ótimo desempenho no biênio 2006-2007 com crescimento médio de 

13,4% entre os dois anos considerados, sendo que o segmento de aeronaves de 

grande porte representou 55% do volume de exportações da indústria aeronáutica 

nacional em 2007 (ABDI,2009). O setor aeronáutico possui um elevado padrão de 

concorrência, focando principalmente na redução de custos de produção e 

desenvolvimento de projetos.  

Com todas essas características, o desenvolvimento de aviões demanda 

diversas etapas e processos, entre os quais estão os ensaios de sistemas, cujos 

objetivos são testar as funcionalidades propostas durante o projeto de um novo avião 

e assegurar que as mesmas estão corretamente implementadas, sempre buscando 

por melhorias para que seus sistemas possuam maior maturidade e o melhor 

desempenho possível. 

 Entre os diversos ensaios existentes, temos os dos controladores de sistemas 

do avião, que através de modelos buscam simular condições de solo e vôo com o 

objetivo de representar o comportamento do avião e verificar se ele está de acordo 

com o esperado. Esses testes são de extrema importância na prevenção de falhas e, 

por serem realizados ainda em solo, muitas vezes antes do avião ter seu primeiro 

protótipo construído, trazem uma enorme economia para a empresa, pois permitem 

que os problemas sejam identificados e corrigidos antes da entrada em serviço. 



 Nesse contexto, o presente artigo busca estudar os ensaios de controladores 

de sistemas de uma determinada empresa aeronáutica e apresentar a automatização 

que foi implantada nesse processo com o objetivo de aumentar a confiabilidade, 

diminuir o tempo de execução e, consequentemente, reduzir os custos. 

 

2 Objetivos 

  Este artigo tem como objetivo apresentar o estudo da automatização de testes 

realizados em controladores de sistemas de um avião em uma indústria aeronáutica, 

utilizando para isso a programação em linguagem Python e ferramentas internas da 

empresa, otimizando os ensaios, minimizando erros, aumentando a produtividade e 

diminuindo custos das atividades de ensaios. 

 

3 Metodologia e Desenvolvimento 

  Na indústria estudada os ensaios em controladores são realizados através de 

procedimentos de testes manuais que procuram verificar os requisitos dos sistemas e 

analisar se estes estão corretamente implementados. Um exemplo pode ser visto na 

Tabela 01: 

Trans Action Verification Status 

TR1 Initial Conditions 
 

Ensure that 
FADEC is off 

[  ]  Done 

Ensure that 
"APU OFF CMD" is set (1) 

[  ]  Done 

Ensure that 
Altitude is 0 ft 

[  ]  Done 

Ensure that 
CAS is 0 knots 

[  ]  Done 

TR2 Set 
STOP CMD to 0 
FADEC PWR ON to 1 

Ensure that 
FADEC is on 

[  ]  Done 

Ensure that 
"APU OFF CMD" is not set (0) 

[  ]  Done 

TR3 Set 
ALT to 20 kft 
To do this, use a ramp. 

Verify that 
Altitude is 20 kft 

[  ]  Pass 
[  ]  Fail 

TR4 Set 
CAS to 60 knots 
To do this, use a ramp. 

Verify that 
CAS is 60 knots 

[  ]  Pass 
[  ]  Fail 

TR5 Set 
ESC_BITE_LINES_SHORT to 1 

Verify that 
"ESC BITE LINES SHORT" is set (1) at label L354b28 

[  ]  Pass 
[  ]  Fail 

TR6 Set 
ALT to 0 kft 
CAS to 0 knots 
ESC_BITE_LINES_SHORT to 1 
 
(Restore default conditions) 

Verify that 
Altitude is 0 ft 

[  ]  Pass 
[  ]  Fail 

Verify that 
CAS is 0 knots 

[  ]  Pass 
[  ]  Fail 

Verify that 
"ESC BITE LINES SHORT" is not set (0) at label 
L354b28 

[  ]  Pass 
[  ]  Fail 

TR7 Set 
FADEC_PWR_ON to 0 
STOP_CMD L270b17 to 1 

Ensure that 
FADEC is off 

[  ]  Done 

Ensure that 
"APU OFF CMD" is set (1) 

[  ]  Done 

End Stop Recording  [  ]  Done 
 Tabela 01 - Exemplo de procedimento de teste manual de um controlador hidromecânico 



 

  O teste manual é composto por uma área de ações que devem ser realizadas 

pela pessoa que está executando o teste. No caso do controlador apresentado, as 

instruções podem corresponder a: selecionar valores analógicos para simular alguma 

altitude ou velocidade, por exemplo, ou selecionar valores discretos, que são 

representados em sua maioria por botões que simulam condições de falhas.  

  Tem-se também a área de resultados esperados, que consistem nas 

verificações que devem ser efetuadas após realizadas ações pré-determinadas. 

Essas verificações são estabelecidas a partir dos requisitos do sistema e são 

utilizadas com o objetivo de determinar se o controlador está funcionando conforme o 

esperado.  

  Por último, tem-se a área de Pass/Fail que indica se o resultado estava 

conforme o esperado ou não e com isso determina se o controlador teve suas 

funcionalidades corretamente implementadas ou se alguma alteração deve ser feita. 

  A execução é feita por um engenheiro de ensaios e o fato do procedimento ser 

manual gera a necessidade de concentrar muito tempo nessa atividade, além de 

tornar o teste mais susceptível a erros de execução que podem invalidá-lo.  

  Buscando a melhoria dos ensaios, foi feito um estudo sobre a viabilidade da 

automatização dos testes. A empresa estudada apresenta uma ferramenta que 

vincula variáveis aos parâmetros presentes nos modelos dos controladores. Com isso, 

é possível automatizar os procedimentos utilizando a linguagem de programação 

Pyhton. Assim, quando o script for executado, ele comandará os parâmetros de 

modelo através das variáveis da ferramenta. 

  O teste apresentado na Tabela 01 foi automatizado, funcionando da forma 

descrita acima. É possível ver um exemplo logo abaixo: 

 



 
 

Figura 01 - Exemplo de teste automatizado na linguagem Python 



 

  É importante notar que além dos comandos, o script também é capaz de 

realizar as verificações através de parâmetros de monitoramento. Caso seja 

necessária alguma análise visual no modelo do controlador pode-se também usar uma 

função da linguagem de programação para cumprir o objetivo. 

 

4 Resultados e Discussões 

  Para avaliar os ganhos que a empresa teria com a automatização de todos os 

seus procedimentos foram utilizados dados de registro de horas das campanhas de 

ensaios do controlador do Motor. Após análise, obteve-se o resultado apresentado na 

Tabela 02: 

 Sistema Motor 

Número médio de 
testes por campanha 

25 

Número médio de 
campanhas por ano 

8 

Média de horas gastas 
por teste manual 

9,0 

Média de horas gastas 
por teste automático 

5,5 

Economia de horas 
por campanha 

87,5 

Economia de horas 
por ano 

700 

 

Tabela 02 - Economia gerada pela automatização de testes do controlador do Motor 

 

  Para a composição da Tabela 02, foi usado apenas dados de ensaios do 

controlador do Motor. Porém, sabendo-se que para essa empresa existem 

controladores de cinco diferentes sistemas utilizados para ensaios hidromecânicos, a 

economia total seria de aproximadamente 3500 horas/ano.  

  Para cálculo de ganho monetário, utilizou-se a média do salário de um 

Engenheiro de Desenvolvimento do Produto de uma empresa aeronáutica. Segundo 

o Love Mondays, o salário médio para esse cargo é de R$ 9.156,00, ou seja, R$ 

41,62/hora. Se considerarmos uma jornada de aproximadamente 220 horas mensais, 



pode-se então auferir uma economia de R$ 145.670,00 ao longo de um ano apenas 

para os controladores citados. 

  É importante informar que foram considerados apenas as horas de execução. 

Porém o teste automático gera outras melhorias como uma facilidade na hora de 

analisar os resultados dos procedimentos, já que as verificações seriam feitas também 

de maneira automática, criando a necessidade de apenas estudar as verificações que 

deram falha e não todas presentes no procedimento, como é feito hoje para os testes 

manuais. E, também, salientar que foram considerados apenas os controladores 

hidromecânicos e que o avião possui diversos outros controladores que também 

poderiam ter seus testes automatizados. 

   

5 Conclusão 

  Considerando o contexto deste trabalho, e que existe uma ampla concorrência 

do mercado aeronáutico que torna necessária uma constante busca por 

desenvolvimento, o artigo apresenta o grande ganho econômico que a empresa 

analisada apresentaria com a automatização dos testes de seus controladores.  

  Além do ganho econômico, a automatização gera uma maior confiabilidade nos 

testes. Isso se deve ao fato de que os comandos e verificações seriam feitos por 

programação, evitando erros humanos como selecionar ou monitorar um parâmetro 

erroneamente, o que poderia ocasionar um atraso no teste já que o mesmo teria de 

ser refeito, ou até mesmo invalidá-lo, caso o erro fosse notado apenas durante a 

análise, após finalizada as execuções. 
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