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A CORRIDA ESPACIAL E A GUERRA FRIA 



EUA X URSS 



 No ano de 1957, a URSS lança o foguete Sputnik 

com um cão dentro, o primeiro ser vivo a ir para o 

espaço. 



Sputnik II 



 em1961 os soviéticos conseguiram lançar Vostok 

I, que era tripulada por Yuri Gagarin, o primeiro 

ser humano a ir ao espaço e voltar são e salvo. 

 As missões Zond deveriam levar os primeiros 

humanos a orbitarem a Lua, mas devido a falhas, 

só foi possível aos soviéticos o envio de missões 

não-tripuladas, Zond 5 e Zond 6, em1968. 
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 O passo seguinte, naturalmente, seria o pouso na 

superfície da Lua. A missão Apollo 11 conseguiu 

realizar com sucesso a missão, e Neil 

Armstrong eEdwin Aldrin tornaram-se os 

primeiros humanos, respectivamente, a caminhar 

em outro corpo celeste. 
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VELOCIDADE DE ESCAPE 

= 



TIPOS DE ÓRBITAS DOS SATÉLITES 



 A órbita circular é efetuada pelos satélites que 

orbitam a Terra de forma circular, ou seja, 

aqueles que mais ou menos conseguem manter a 

mesma distância em relação à Terra, entre os 

pólos e o equador, com movimento e altitude 

orbital constantes em relação à superfície 

terrestre. Esta é a mais comum e conhecida das 

órbitas. 

 



 Os satélites que efetuam órbitas elípticas tem 

uma característica peculiar porque permanecem 

a orbita mais tempo sobre a mesma localização 

terrestre, focando o mesmo horizonte artificial 

durante várias horas ou dias, pelo fato das suas 

órbitas serem bastante mais extensas e 

longínquas da Terra, quer a partir dos pólos, quer 

do equador.  

 



 Órbitas polares são geralmente usadas para 

satélites de mapeamento geográfico, observação 

ou reconhecimento, inclusive satélites espiões, 

assim como algunssatélites meteorológicos 
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 Uma órbita é 

considerada geoestacionária quando esta órbita 

é circular e se processa exatamente sobre 

o equador da Terra, nos pontos de latitude zero e 

a sua rotação acompanha exatamente a rotação 

da Terra. 

 É o caso da maioria dos satélites artificiais de 

comunicações e de televisão que ficam em órbitas 

geoestacionárias a fim de permanecerem sempre 

sobre a mesma posição aparente e desta forma 

sempre poder receber e transmitir dados para 

uma mesma região o tempo todo.  
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ÓRBITA CIRCULAR 



ÓRBITA ELÍPTICA 



ÓRBITA POLAR 



ÓRBITA GEOESTACIONÁRIA 



CAMPO GRAVITACIONAL TERRESTRE 

a= 



COMO COLOCAR E MANTER UM SATÉLITE 

EM ÓRBITA 



 O satélite é levado por super foguetes até a altura 

h desejada. O valor dessa altura é variável, mas 

não pode ser menor que 150 km. Alcançada essa 

altura, os foguetes lançam o satélite 

horizontalmente com velocidade v. Como se sabe, 

a Terra exerce uma força de atração sobre esse 

objeto, de forma que essa força fará com que ele 

descreva sempre uma trajetória curvilínea. Para 

que o satélite fique sempre em órbita circular ao 

redor da Terra deve ter velocidade que é 

determinada pela seguinte equação matemática: 

 v = (GM/r)½ 
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POR QUE OS CORPOS QUEIMAM QUANDO 

ENTRAM EM CONTATO COM A ATMOSFERA? 



OS COMBUSTÍVEIS: 

 Hidrogênio líquido e oxigênio líquido - 

usados nos motores do ônibus espacial. 

 Gasolina e oxigênio líquido - usados nos 

principais foguetes de Goddard. 

 Querosene e oxigênio líquido - usados no 

primeiro estágio dos grandes propulsores do 

Saturno V do programa Apollo. 

 Álcool e oxigênio líquido - usados nos foguetes 

V2 alemães. 

 Tetróxido de nitrogênio/hidrazina 

monometílica - usados nos motores da Cassini. 

 



 Porque o ar é composto de oxigênio e esse gás, ao 

entrar em contato com algum objeto sólido atrita-

se com ele, gerando muito calor. Na queda do 

objeto, o atrito é tão grande que o calor o queima, 

e quase nada chega ao solo. 

 



USO DE SATÉLITES METEOROLÓGICOS E 

SENSORIAMENTO REMOTO 



 Um satélite meteorológico é um tipo 

de satélite artificial que é primariamente usado 

para monitorar o tempo e o clima da Terra, 

embora monitorem também efeitos da atividade 

humana, como luzes das cidade, queimadas, 

níveis de poluição, além de auroras polares, 

tempestades de raios e poeira, superfícies 

cobertas por neve e gelo, desmatamento e 

correntes oceânicas, entre outros. 
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 Um satélite de sensoriamento remoto é o 

conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de 

informações sobre alvos na superfície terrestre 

(objetos, áreas, fenômenos), através do registro 

da interação da radiação eletromagnética com a 

superfície, realizado por sensores distantes, ou 

remotos. Geralmente estes sensores estão 

presentes em plataformas orbitais ou satélites, 

aviões e a nível de campo. A NASA é uma das 

maiores captadoras de imagens recebidas por 

seus satélites. No Brasil, o principal órgão que 

atua nesta área é o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais - INPE. 
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