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1. INTRODUÇÃO

       No início do século XIX, a Astronomia havia evoluído de uma ciência 

essencialmente  matemática  para  uma  disciplina  que  incorporava  o 

conhecimento novo e as técnicas dos físicos e químicos. Rápidos progressos 

tecnológicos, particularmente a invenção da fotografia e telescópios ainda mais 

potentes, a técnica da  espectroscopia descoberta no final do mesmo século, 

permitiram aos astrônomos estudar os corpos celestes com muito mais detalhe. 

Eles  começaram  a  classificar  os  diferentes  objetos  e  a  estudar  seu 

comportamento.

       Aristarco de Samos (310 – 230 a.C.)  pregava o sistema heliocêntrico, mas 

Cláudio Ptolomeu(90? – 168?), depois dele, ensinou que o Sol é que girava em 

torno da Terra. Tal erro prevaleceu por muitos séculos e só foi corrigido quando 

a Astronomia se estabeleceu e se firmou como ciência organizada e metódica, 

nos séculos XVI e XVII, graças aos trabalhos de Copérnico, Galileu, Kepler e 

Tycho  Brahe,  entre  outros.  Nos  dois  séculos  seguintes,  a  Astronomia 

ultrapassou  o  sistema  planetário,  atingindo  as  estrelas  e  William  Herschel 

(1738 – 1822) foi o grande impulsionador desse movimento. Nos anos 1930, os 

astrônomos  já  haviam  percebido  que  havia  bilhões  de  galáxias  e  que  o 

Universo estava em expansão. Também começavam a compreender as fontes 

de energia estelar. 

        A Era Espacial (a era do vôo espacial) se inicia a partir dos anos 1950, a 

viagem  além  da  Terra  e  o  contato  com  planetas,  cometas  e  asteroides 

tornaram-se  uma  realidade.  O  despertar  das  astronomias  em  rádio, 

infravermelho, ultravioleta, raios – X e raios gama ofereceram à humanidade 

novas perspectivas do Universo, revelando a existência de novos e exóticos 

objetos nunca antes imaginados.

Fig. 1  - Satélite Sputnik 1. Crédito da imagem: NASA



        Mais precisamente, a Era Espacial começou em 4 de outubro de 1957, 

quando  a  União  Soviética  lançou  o  satélite  Sputnik  I,  e  os  astrônomos 

rapidamente  aproveitaram a  capacidade  de  se  observar  fora  da  atmosfera 

terrestre.   Detectores a bordo de foguetes já haviam captado sinais intrigantes 

em comprimentos de onda incomuns durante suas breves excursões fora da 

atmosfera, e o primeiro observatório orbital, o  Ariel 1 foi lançado pelo Reino 

Unido em 1961, equipado com um telescópio de ultravioleta. Outros satélites, 

como  as  séries  americanas  Explorer e  Uhuru rapidamente  mapearam  as 

principais  fontes  de  ultravioleta,  infravermelho  e  raios  –  X.  Enquanto  isso, 

sondas espaciais se espalhavam pelo Sistema Solar,  retornando informação 

sobre  o  ambiente  interplanetário  e  cartografando  os  planetas  com  uma 

variedade de câmaras, radares e outros instrumentos.  

Fig. 2 - A Estação Espacial Internacional (ISS). Fonte: NASA.

2. Um pouco de História 

       O sonho de conhecer o céu e a exploração espacial é tão antigo como a 

imaginação  do  homem quando  se  pôs  a  observá-lo.  Os  mitos  antigos  das 

culturas de todo o mundo narram histórias de heróis que tentam conquistar os 

céus ou o sonho de voar como Ícaro. Mas, para transformar o sonho do voo 

espacial em realidade, seria necessário desenvolver tecnologias que pudessem 

propulsionar os exploradores espaciais além da Terra, para o espaço e esta 

tecnologia seria a construção de foguetes.

         O autor inglês Robert Anderson (1635 – 1698) discute em seu livro “The 

Making of Rockets”  de 1696, a produção de foguetes e impulsores em seu 



trabalho. Foi um entre vários textos sobre construção de foguetes publicados 

na Europa no século XVII.

Por que será a construção de foguetes a tecnologia ideal para alcançar o 

voo espacial? Isto já era conhecido pelos chineses por volta do século VI d.C.,  

que  através  do  uso  prático  da  propulsão  por  reação  chegaram  ao 

desenvolvimento dos foguetes de fogos de artifício. Inicialmente usados para 

celebrar  datas  festivas,  foram  posteriormente  transformado  em  armas  de 

guerra.  Os  foguetes  utilizam como  principio  de  deslocamento  a  3ª.  Lei  de 

Newton ou Lei da ação e reação (para cada ação existe uma reação de igual  

intensidade e direção, mas em sentido oposto). 

Fig. 3  - Capa do livro: Anderson, Robert, The 

Making of Rockets. Fonte: 
http://www.ctie.monash.edu.au/ 

hargrave/rpav_rocket.html

          O primeiro uso confirmado de foguetes de guerra deu-se em 1232 d.C., 

quando a China os empregou contra os mongóis, que cercavam a cidade de 

Kai-feng-fu. 

Fig. 4  - Os recipientes de pólvora mais antigos já 

encontrados. Foram descobertos na província 



chinesa de Wujing Zongyao e datam do ano 1044 

d.C., durante a Dinastia Song. Fonte: NASA.

         Todo foguete - quer sejam aqueles utilizados como fogos de artifício ou 

lançadores espaciais - queima combustível, o que produz gases de escape. 

Esses gases são forçados a sair por uma abertura estreita na base do foguete 

e produzem um impulso para o exterior. É a reação oposta a este impulso que 

empurra o foguete para frente.  

       Na realidade o conhecimento de foguetes se espalhou através da Ásia, 

Japão, Java (segunda e principal ilha da Indonésia), Coreia e Índia, no final do 

século XIII. Os mongóis também através do Ocidente via Europa, nas batalhas 

de Legnica, na Silésia (Polônia) em 1241, e contra Bagdá em 1258. 

       Os foguetes foram importantes instrumentos de guerra, até tornarem-se 

obsoletos, sendo substituídos por armas de fogo e canhões.

O  sucesso  dos  foguetes  militares  desencadeou  um  interesse  na 

construção de foguetes para utilizações civis: arpões movidos a foguetes na 

caça à baleia, aparelhos de salvamento marinho, foguete para produzir chuva; 

mas quando um invento começa a salvar vidas muda-se o seu papel. Assim 

ficaram os foguetes com o desenvolvimento da comunicação do rádio em finais 

do  século  XIX.  Eles  tornaram-se  obsoletos,  mas  o  mundo  evolui  e  alguns 

pensaram em utilizar os foguetes para viagens espaciais. Porém, foi necessário 

que antes os foguetes fossem utilizados na Segunda Guerra Mundial para jogar 

bombas em inimigos.  

        A ascendência de todos os mísseis e veículos de lançamento espacial  

modernos remonta ao foguete V-2, uma das “armas de vingança” desenvolvida 

pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O V-2, também conhecido 

como A-4, foi um dos primeiros mísseis de longo alcance, representando a sua 

tecnologia um grande avanço na construção de foguetes.

3. Como funciona um foguete

O princípio de funcionamento dos foguetes é explicado pela Terceira Lei 

do  Movimento  de  Newton:  “A  toda  ação  se  opõe  uma  reação  de  igual 

intensidade em sentido contrário”. Quando enchemos uma balão  de borracha 

ele fica redondo porque o ar exerce pressão igual em todas as direções. Mas 

se abrirmos o gargalo do balão o ar escapa. E como a mesma força que sai  

pelo gargalo também atua em sentido contrário, na parede oposta do balão, ele 

voa para frente. Esta é a “reação” descrita por Newton. 

         Quando a pólvora negra queima dentro do tubo do foguete, os gases 

quentes  da  sua  combustão  também  saem  para  trás,  sem  obstáculo.  E  o 



foguete avança para frente,  no  sentido das forças opostas  ao escape,  que 

exercem pressão na parede interna do foguete.

Fig. 5 - O balão solto obedece a 3a. Lei de 

Newton. Fonte: 

http://www.comofazer.org/ciencia/como-fazer-um-

balao-foguete/

4. O clarão vermelho dos foguetes (And the rockets red 
glare...)

       Não demorou muito  até que outras  nações copiassem os primitivos 
foguetes  chineses.  Os  mongóis,  que  sofreram seu  efeito,  usaram foguetes 
durante a contra captura de Bagdá, em 1258. Os árabes, por sua vez, também 
adotaram a nova arma que os derrotara e a utilizaram as tropas franceses do 
Rei Luís IX, durante a Sétima Cruzada.
        E não passou muito tempo para os franceses se transformarem em 
mestres na fabricação e no uso dos foguetes. Empregaram foguetes na defesa 
de  Orleans,  em  1429,  quando  Joana  d’Arc  alcançou  sua  grande  vitória. 
Usaram-no também em outras batalhas posteriores, mas o aperfeiçoamento do 
canhão  e  das armas pequenas  fez  com que  os  foguetes,  menos  precisos, 
fossem gradualmente abandonados como arma de guerra.
        Seu renascimento ocorreu depois das batalhas de Seringapatam, na Índia, 
em 1792  e  1799.  O  chefe  indiano  Tippoo  Sahib  lançou,  na  primeira,  uma 
tremenda barragem de foguetes contra as tropas inglesas, e imediatamente 
atacou  com 6.000  soldados  de  elite.  Um dos  observadores  contou  que  os 
foguetes  eram  mais  barulhentos  do  que  perigosos,  mas  um  jovem  oficial 
escreveu: “Alguns foguetes explodiam no ar com clarões azulados; a eles se  
seguia uma chuva de outros que caíam no meio das tropas, desorganizando a  
frente  da  coluna,  passando  através  dela,  causando  mortes,  ferimentos  e  
dolorosas lacerações com varas de bambu” (Taylor, 1978, p.6).
         Um desses foguetes lançados pelas tropas de Tippoo Sahib está até hoje 
exposto no Real Museu de Artilharia, em Londres. Ele tem uma lâmina afiada 
de um metro de comprimento presa na ponta, o que explica os ferimentos que 
o cronista descreveu. O foguete é de construção bastante rústica: um tubo de 
ferro de 25 cm de comprimento e 6 cm de diâmetro.  Tinha um alcance de 
aproximadamente 300 m.
         Por volta de 1804, o Coronel William Congreve havia aperfeiçoado o  
projétil árabe no Arsenal de Woolwich, construindo novos foguetes, maiores e 
mais poderosos, equipados com uma bomba incendiária. Eram transportados 

http://www.comofazer.org/ciencia/como-fazer-um-balao-foguete/
http://www.comofazer.org/ciencia/como-fazer-um-balao-foguete/


por navios adaptados especialmente. Congreve recebeu o título de “Sir” pelo 
seu trabalho.
          Em 1806 os ingleses lançaram mais de 2.000 desses foguetes de 16 kg 
contra a cidade de Boulogne, assustando os franceses de tal modo que eles 
nem se  defenderam.  No  ano  seguinte,  os  ingleses  arrasaram a  cidade  de 
Copenhague,  lançando  sobre  ela  25.000  foguetes  incendiários  do  tipo 
Congreve. A Dinamarca tinha se aliado a Napoleão, mas em poucas horas os 
britânicos  destruíram sua  esquadra  e  sua  capital  no  maior  bombardeio  de 
foguetes  da história.

Os  prussianos  também  fabricaram  bons  foguetes  e  na  Guerra  do 
Paraguai diversos navios da esquadra brasileira foram atingidos por foguetes 
paraguaios de fabricação austríaca.
         Em 1812, durante a Guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra, a 
belonave inglesa “Erebus” bombardeou o forte McHenry, em Baltimore, com 
foguetes  incendiários.  O  hino  nacional  dos  Estados  Unidos  fala  do  “clarão 
vermelho dos foguetes” porque seu autor, Francis Scott Key, assistiu a batalha. 
Confira o trecho do hino que cita esse clarão:
“Oh, diga, você vê, pelas primeiras luzes do amanhecer o que tão 
orgulhosamente nos cintila por último ao crepúsculo? De quem faixas 
largas e estrelas luminosas, pela briga perigosa, O as muralhas que 
nós assistimos, era assim tão galante fluindo. E o clarão vermelho 
dos foguetes, as bombas que estouram no ar, Deu-nos prova pela 
noite  que  nossa  bandeira  ainda  estará  lá.  Oh,  diga,  faça  aquela 
bandeira coberta de estrelas tremular contudo  a terra do livre e a 
casa do valente?”

Fig. 6 - O navio lança-foguetes "EREBUS" - 1812 / Guerra entre EUA e INGLATERRA.

Fonte: http://abyss.uoregon.edu/~js/space/lectures/lec01.html

http://abyss.uoregon.edu/~js/space/lectures/lec01.html


5. Aparece o Foguete Moderno

       Em 1898, um professor russo, Konstantin Tsiolkowsky (1857-1935), propôs 

a ideia da exploração do espaço através de foguetes. Num  relatório publicado 

em  1903,  ele  sugeriu  o  uso  de  combustíveis  líquidos  para  conseguir  um 

alcance  mais  longo.  Tsiolkowsky  afirmou  que  somente  a  velocidade  de 

exaustão dos gases limitava a velocidade e o alcance de um foguete. Por suas 

ideias, pesquisa cuidadosa e grande visão, Tsiolkovsky foi chamado de pai da 

astronáutica. 

No início do século XX, o norte-americano Robert H. Goddard (1882-

1945),  conduziu  experimentos  físicos  com foguetes.  Ele  interessou-se  pelo 

modo como se poderia atingir altitudes maiores do que eram possíveis com 

balões mais leves que o ar. Goddard publicou um panfleto em 1919, intitulado 

Um Método para  Chegar  a  Grandes Altitudes.  Hoje,  damos a essa análise 

matemática  que  estava  contida  no  panfleto,  o  nome  de  foguete  de  sonda 

meteorológica.  Nesse  panfleto,  Goddard  chegou  a  várias  conclusões 

importantes para o desenvolvimento dos foguetes. 

Através de seus testes, ele afirmou que um foguete consegue funcionar 

com maior eficiência no vácuo do que no ar. Naquele tempo, a maioria das 

pessoas acreditava, erroneamente, que a presença do ar era necessária para o 

foguete provocar uma força contrária.

       Um editorial do jornal New York Times daquele dia zombou da ausência, 

no trabalho de Goddard, da “física básica derramada diariamente nas salas de 

aula  do  colegial”.  Goddard  também  afirmou  que  os  foguetes  de  múltiplos 

estágios  ou  de  passo  seriam  a  resposta  para  que  se  conseguisse  atingir 

maiores  altitudes  e  essa  seria  a  única  maneira  de  se  atingir  a  velocidade 

necessária para escapar da força de gravidade da Terra.

Vamos contar como a história se deu: Embora alguns livros como “Da 

Terra  à  Lua”,  escrito  por  Júlio  Verne  há  mais  de  um século,  tenham sido 

apenas obras pioneiras no campo da ficção científica, poucas pessoas avaliam 

a  sua  importância  no  desenvolvimento  dos  foguetes.  O  próprio  Tsiolkovsky 

estudou foguetes, entusiasmado com o romance de Júlio Verne. E o mesmo 

aconteceu  com  dois  outros  grandes  pioneiros  da  história  dos  foguetes: 

Hermann Oberth e Robert Goddard.

        Oberth nasceu na Hungria, em 1894, e obteve mais tarde a cidadania 

alemã. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele propôs ao Ministério da Guerra 

alemão os planos de um foguete de artilharia de longo alcance impulsionado 

com  combustíveis  líquidos.  Seu  projeto  foi  recusado  e  ele  transferiu  seu 

interesse para o aperfeiçoamento dos foguetes espaciais. Em 1923 publicou 



um  pequeno  livro  intitulado  “O  Foguete  no  Espaço  Interplanetário”,  onde 

explicava não apenas como o foguete poderia voar no vácuo do espaço ou 

colocar em órbita um satélite artificial, mas também como chegava a avaliar os 

efeitos do vôo espacial sobre o organismo dos seus tripulantes. 

         Hermann Oberth projetou alguns foguetes de concepção avançada e 

chegou a experimentar um ou dois deles, sem muito êxito entretanto. Como 

Tsiolkowsky,  ele  é  lembrado  hoje  como  a  imagem  do  pioneiro  que  soube 

traduzir  a  ficção  científica  em  projetos  concretos.  Seus  sucessores  seriam 

homens  como  Robert  Goddard,  que  transformaram  esses  projetos  em 

realidade.

Fig. 7 - Goddard e seu foguete (1937). 

Fonte: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/03/tecnologia-salvou-o-dia-episodio-

3-o-foguete-de-goddard.html

        Goddard era doze anos mais velho que Oberth, e começou projetando 

foguetes para as forças armadas dos Estados Unidos. Nessas pesquisas ele 

descobriu  as  limitações  dos  propelentes  sólidos  (pólvora).  Com a  pequena 

verba  que  conseguiu  do  Instituto  Smithsoniano,  ele  construiu  um  pequeno 

motor de combustível líquido que fez funcionar, com êxito, no banco de provas, 

em  1923.  Três  anos  mais  tarde  ele  estava  pronto  para  experimentar  seu 

primeiro foguete  de combustível  líquido,  uma armação araneiforme (que se 

assemelha à aranha na forma) de três metros de comprimento formada por um 

tanque de oxigênio líquido e um de gasolina, presos ao motor por tubos de aço 

soldados. Qualquer coisa menos parecida com um foguete moderno seria difícil  

imaginar.

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/03/tecnologia-salvou-o-dia-episodio-3-o-foguete-de-goddard.html
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/03/tecnologia-salvou-o-dia-episodio-3-o-foguete-de-goddard.html


        Esse foi o ancestral de todos os foguetes modernos. No dia 16 de março 

de  1926,  esse  foguete  primitivo  subiu  a  56  m  de  altura,  alcançando  uma 

velocidade  de  102  km/h  em  Auburn,  Massachusetts.  Outros  testes  bem 

sucedidos despertaram a atenção do famoso aviador Charles Lindbergh e, em 

1929,  Robert  Goddard  conseguiu  do  milionário  Daniel  Guggenheim  uma 

doação de 50 mil dólares para custear suas experiências.

       Em 1935, Goddard construiu um foguete de 42 kg e 5 m de comprimento,  

e o lançou a 2.200 m de altura, com uma velocidade de 1.100 km/h. 

Fig. 8  – Em 1926, Goddard testou seu primeiro

               foguete a combustível líquido. 

Fonte:  http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/03/tecnologia-salvou-o-dia-episodio-

3-o-foguete-de-goddard.html

De  início,  o governo  dos  EUA  não  deu  muita  importância  ao 

aperfeiçoamento de foguetes de Goddard que morreu em 1945. Porém a antiga 

União  Soviética  e  os  alemães  desenvolveram  e  obtiveram  êxitos  em  seu 

desenvolvimento, tanto que a Alemanha bombardeou Londres por meio dos 

foguetes V-2 intensamente na II Guerra Mundial (1939 – 1945). 

http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/03/tecnologia-salvou-o-dia-episodio-3-o-foguete-de-goddard.html
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/03/tecnologia-salvou-o-dia-episodio-3-o-foguete-de-goddard.html
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