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1. INTRODUÇÃO

 A  idéia  deste  projeto  surgiu  da  necessidade  de  incentivar  a  pesquisa  e  interesse  por 
descobertas  cientificas  que,  ao  longo  dos  tempos,  têm  contribuído  para  o  progresso  da 
humanidade envolvendo as descobertas espaciais. Assim, nos valemos do momento histórico 
da ida do primeiro astronauta brasileiro ao espaço (Cel. Marcos Cesar Pontes), na Missão 
Centenário  (realizada  em  2006),  em  homenagem  ao  notável  Alberto  Santos  Dumont  e 
valorizamos o esforço do Governo do Brasil, através da Agência Espacial Brasileira (AEB) na 
pesquisa  e  desenvolvimento  de  veículos  espaciais  para  incluir  o  país  no  seleto  grupo de 
nações capazes de lançar objetos em órbita terrestre e de enviar homens ao espaço.  A partir 
daí, idealizamos o “Projeto Hermes”, visando a construção de um foguete  experimental  que 
transportaria uma pequena carga útil (até 200g), a bordo de uma cápsula de retorno e esta nos 
daria  a  percepção  dos  cuidados  e  procedimentos  a  serem  seguidos  numa  situação  real, 
envolvendo  conceitos  estudados  em  sala  de  aula  nas  diversas  áreas  de  conhecimento 
relacionadas  ao  fato,  isto  é,  levamos  à  prática  o  que  geralmente  ficava  restrito  à  teoria. 
Portanto, para tornar o experimento viável, utilizamos materiais simples e disponíveis no dia-
a-dia para a construção do artefato e demais partes integrantes, os quais detalharemos mais 
adiante. 

2. HISTÓRIA DOS FOGUETES

             A origem do foguete é provavelmente oriental. A primeira notícia que se tem do seu 
uso é do ano 1232, na China, onde foi inventada a pólvora. Existem relatos do uso de foguetes 
chamados flechas de fogo voadoras no século XIII, na defesa da capital da província chinesa 
de Henan.
             Os foguetes foram introduzidos na Europa pelos árabes. Durante os séculos XV e 
XVI foi utilizado como arma incendiária. Posteriormente, com o aprimoramento da artilharia, 
o foguete bélico desapareceu até ao século XIX, e foi utilizado novamente durante as Guerras 
Napoleônicas .
           Nos finais do século XIX e princípios do século XX, apareceram os primeiros 
cientistas  que viram o foguete  como um sistema para propulsionar  veículos  aeroespaciais 
tripulados. Entre eles destacam-se o russo Konstantin Tsiolkovsky, o alemão Hermann Oberth 
e  o  estadunidense  Robert  Hutching  Goddard,  e,  mais  tarde  os  russos  Sergei  Korolev  e 
Valentin Gruchensko e o alemão Wernher von Braun.
          Os foguetes construídos por Goddard, embora pequenos, já tinham todos os princípios 
dos modernos foguetes, como orientação por giroscópios, por exemplo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIII


          Os alemães, liderados por Wernher von Braun, desenvolveram durante a Segunda 
Guerra Mundial os foguetes V-1 e V-2 ( A-4 na terminologia alemã ), que foram a base para 
as pesquisas sobre foguetes dos EUA e da URSS no pós-guerra. Ambas as bombas nazistas, 
usadas para bombardear Paris e Londres no final da guerra, podem ser mais bem definidas 
como míssil. A rigor, a V-1 não chega a ser um foguete, mas um míssil que voa como avião a 
jato.

Inicialmente  foram  desenvolvidos  foguetes  especificamente  destinados  para  uso 
militar,  normalmente  conhecidos  como mísseis  balísticos  intercontinentais.  Os  programas 
espaciais que os estadunidenses e os russos colocaram em marcha basearam-se em foguetes 
projetados  com finalidades  próprias  para  a  astronáutica,  derivados  destes  foguetes  de uso 
militar. Particularmente os foguetes usados no programa espacial soviético eram derivados do 
R.7, míssil balístico, que acabou sendo usado para lançar as missões Sputnik.

Motor do 
foguete V2.

Lançamento de foguete Bumper 2 pelos EUA 
em julho de 1950 em Cabo Canaveral. Este 
foguete era um V-2 adaptado.

Fonte:Wikipedia

Foguete Saturno V sendo 
lançado.

Destacam-se, pelo lado estadunidense, o Astrobee, o Vanguard, o Redstone, o Atlas, o Agena, 
o Thor-Agena, o Atlas-Centauro, a série Delta, os Titãs e Saturno ( entre os quais o Saturno V 
- o maior foguete de todos os tempos, que tornou possível o programa Apollo ), e, pelo lado 
soviético, os foguetes designados pelas letras A, B, C, D e G (estes dois últimos tiveram um 
papel semelhante aos Saturnos estadunidenses), denominados Proton.
          Outros países que construíram foguetes, num programa espacial próprio, são a França, 
o Reino Unido (que o abandonou),  e ainda China,  Japão,  Índia  e o Brasil  assim como o 
consórcio europeu que constituiu a Agência Espacial Européia (ESA) que construiu e lançou 
o foguete Ariane. (Fonte: Wikipedia)
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2.1 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DOS FOGUETES

O princípio de funcionamento do motor de foguete baseia-se na terceira lei de Newton, 
a lei da  ação e reação, que diz que "a toda ação corresponde uma reação, com a mesma 
intensidade, mesma direção e sentido contrário".

Imaginemos uma câmara fechada onde exista um gás em combustão. A queima do gás 
irá produzir pressão em todas as direções. A câmara não se moverá em nenhuma direção pois 
as forças nas paredes opostas da câmara irão se anular. Se introduzirmos um bocal na câmara, 
onde  os  gases  possam escapar,  haverá  um desequilíbrio.  A pressão  exercida  nas  paredes 
laterais  opostas continuará não produzindo força,  pois  a pressão de um lado anulará a do 
outro.  Já  a  pressão exercida  na  parte  superior  da  câmara  produzirá  empuxo,  pois  não há 
pressão no lado de baixo (onde está o bocal). Assim, o foguete se deslocará para cima por 
reação à pressão exercida pelos gases em combustão na câmara de combustão do motor. Por 
isto este tipo de motor é chamado de propulsão por reação.

            Como no espaço exterior não há oxigênio para queimar com o combustível, o foguete 
deve  levar  armazenado  em  tanques  não  só  o  propelente (combustível),  mas  também  o 
oxidante (comburente). A magnitude do  empuxo produzido (expressão que designa a força 
produzida pelo motor de foguete) depende da massa e da velocidade dos gases expelidos pelo 
bocal. Logo, quanto maior a temperatura dos gases expelidos, maior o empuxo. Assim, surge 
o problema de proteger a câmara de combustão e o bocal das altas temperaturas produzidas 
pela  combustão.  Uma  maneira  engenhosa  de  fazer  isto  é  usar  um  fino  jato  do  próprio 
propelente  usado pelo  foguete  nas  paredes  do  motor,  para  formar  um isolante  térmico  e 
refrigerar o motor.

Motor de foguete Diagrama em corte do 

Astrobee: foguete estadunidense.
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Fonte:Wikipedia foguete Saturno IB.

 3. TIPOS DE FOGUETES

Quanto ao tipo de combustível usado, existem três tipos de foguete:

• Foguete de combustível líquido - em que o propelente e o oxidante estão armazenados 
em tanques fora da câmara de combustão e são bombeados e misturados na câmara 
onde entram em combustão; 

• Foguete de combustível sólido - em que ambos, propelente e oxidante, estão já 
misturados na câmara de combustão em estado sólido. 

• Foguete de combustível híbrido - em que propelente e oxidante estão em câmaras 
separadas e em estados diferentes: líquido/sólido ou gasoso/sólido. Atualmente 
encontra-se em estado de testes em países como EUA e Brasil. 

Quanto ao número de estágios, um foguete pode ser:

• Foguete de um estágio - neste caso o foguete é "monolítico"; 
• Foguete de múltiplos estágios - possui múltiplos estágios que vão queimando em 

seqüência e sendo descartados quando o combustível acaba, permitindo aumentar a 
capacidade de carga do foguete. 

4. DESENVOLVIMENTO DE FOGUETES NO BRASIL

             Os veículos lançadores ou foguetes espaciais são peças fundamentais para o 
desenvolvimento da astronáutica, sendo capazes de lançar ao espaço instrumentos como 
sondas  interplanetárias  que  revelam  segredos  de  planetas  distantes  e  satélites  com 
variadas  funções.  O  desenvolvimento  desses  veículos,  orbitais  e  sub-orbitais,  é  de 
importância  estratégica ao País, pois garante a necessária autonomia para o acesso ao 
espaço.  
             O Brasil, por meio do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE/CTA) e da 
indústria aeroespacial,  concebeu e produziu um bem-sucedido conjunto de veículos de 
sondagem.  Esses  foguetes  proporcionaram  a  realização  de  inúmeros  experimentos 
científicos.  
             O domínio da tecnologia dos foguetes de sondagem serviu de base para o 
desenvolvimento  de  um Veículo  Lançador  de  Satélites  (VLS),  um artefato  de  quatro 
estágios, com cerca de 50 toneladas na decolagem, capaz de lançar satélites de 100 Kg a 
350 Kg, em altitudes de 200 Km a 1000 Km. Já os foguetes de sondagem, são utilizados 
para  missões  suborbitais  de  exploração  do  espaço,  capazes  de  lançar  cargas-úteis 
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compostas  por  experimentos  científicos  e  tecnológicos.  O  Brasil  possui  veículos 
operacionais dessa classe, que suprem boa parte de suas necessidades, com uma história 
bem-sucedida de lançamento. O projeto iniciou-se em 1965, quando o foguete Sonda I fez 
o voo inaugural, constituindo-se no primeiro lançamento de um foguete nacional. Esse 
lançamento foi realizado no Campo de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno 
(CLBI). Durante um período de 12 anos, foram realizados mais de 200 experimentos com 
foguetes desse tipo. A política de envolvimento crescente das universidades e centros de 
pesquisa no programa espacial vem acarretando uma demanda maior desses veículos, o 
que  tem  levado  à  continuação  de  sua  produção.  

Fonte: Agência Espacial Brasileira

5. CONSTRUINDO FOGUETES NA ESCOLA

5.1-Hipóteses:

• É possível construir um foguete experimental para transporte de pequenas cargas úteis, 

a partir do uso de materiais de baixo custo;



• Experimentos  podem  ser  embarcados  num  foguete  experimental  para  serem 

recuperados e posteriormente analisados;

• A aplicação das leis de Newton no lançamento de foguetes;

• Abordagem de diversos conceitos científicos numa aula prática, envolvendo o uso de 

foguetes experimentais.

5.2- OBJETIVOS

-Geral:

• Aprofundar o conhecimento sobre a exploração espacial, testando conceitos e etapas da 

construção e lançamento de protótipos de foguetes experimentais.

-Específicos:

• Introduzir  conceitos  de  Astronáutica,  ciência  que  proporciona  o  conhecimento  da 

navegação espacial;

• Abordar  questões  geográficas,  físico-químicas  e  biológicas  relacionadas  à  exploração 

espacial;

• Construir protótipo de foguete para simular uma situação real de lançamento na vertical;

• Considerar  as  situações  a  que  está  submetido  um  tripulante  de  foguete,  desde  o 

lançamento até a sua aterrissagem;

• Tornar público este saber e despertar a curiosidade e o interesse do jovem pela área de 

pesquisa espacial;

• Relacionar conteúdos de sala de aula a situações práticas, onde as teorias sejam associadas 

a situações práticas;

• Testar leis da Física aplicáveis ao vôo de um foguete;

• Recuperar  em  condições  favoráveis  cargas  lançadas  a  bordo  do  foguete  para  análise 

posterior;

5.3 METODOLOGIA

A partir da definição do projeto (fevereiro de 2006), formou-se uma equipe de alunos 
interessados, sob a orientação dos professores e passamos a nos mobilizar em tarefas pré-
determinadas realizadas na casa dos participantes e na escola e os testes realizados em campo 
aberto, onde cada membro estaria encarregado de desenvolver uma parte do trabalho. Assim, 
nos dividimos em grupos de desenvolvimento, trabalhando sempre em articulação nas etapas 
a seguir:



• Escolha do tanque de combustível (garrafa pet de 2 litros), medida de capacidade e teste 

de pressão;

• Construção da estrutura aerodinâmica do foguete (cartolina, papelão e duplex), para testes 

de vôo;

• Construção  da  plataforma  de  lançamento  (madeira,  luva  de  pvc,  cola,  válvula,  tubo 

flexível, mecanismo de movimento, trava de segurança);

• Construção do veículo de transporte do artefato, para deslocamento do local de exposição 

pública até a base de lançamento, no pátio da escola (móvel com sistemas mecânicos de 
direção, controles eletrônicos e sinalizadores);

• Construção de instrumentos auxiliares de vôo, para verificação da direção e velocidade do 

vento (biruta e anemômetro);

• Testes de lançamento com o foguete montado,  incluindo cápsula de carga útil  (de até 

200g);

• Observação e aplicação das Leis de Newton durante a realização do experimento;     

• Abordagem dos resultados em sala de aula e apresentação do trabalho ao público escolar e 

à comunidade local.

6. RESULTADOS DO PROJETO

Após a conclusão das etapas de seleção de materiais e construção do foguete e da base 
de lançamento, o próximo passo foi a exposição do projeto ao público durante uma feira de 
ciências ocorrida na escola (I FECIC - Feira de Ciências do Colégio Calazans), na mesma 
semana em que o astronauta brasileiro Marcos Pontes se fazia presente no espaço, a bordo da 
Estação Espacial Internacional, momento em que os meios de comunicação do país estavam 
voltados para a divulgação da missão, em comemoração ao Centenário do 14 Bis. 

A  feira  na  escola,  concomitante  com  a  semana  histórica  a  ser  vivenciada  e 
compartilhada  pelo  país,  transformou-se  num  evento  de  grandes  proporções,  onde  a 
comunidade  compareceu  em  massa  para  conhecer  de  perto  o  protótipo  do  foguete 
experimental, além de outros experimentos de destaque apresentados pelos alunos. O Projeto 
Hermes, porém, acabou sendo a grande vedete do dia, sendo que foi necessário realizar três 
lançamentos  de  demonstração,  um  em  cada  turno  de  exposição,  para  apreciação  e 
contentamento  dos  visitantes  daquela  que  foi  a  I  FECIC  (Feira  de  Ciências  do  Colégio 
Calazans), que recebeu um público externo de mais de mil pessoas, motivadas pelas notícias 
do momento e a proposta do experimento similar a ser realizado na escola.

O sucesso nas demonstrações do projeto alcançou horizontes além do que havíamos 
imaginado. Passamos a ser convidados a apresentar o trabalho em outras escolas regionais e 
sempre com os mesmos resultados, ou seja, a efetiva demonstração da proposta inicial  de 
simular  um  lançamento  de  foguete,  incluindo  dispositivo  de  carga  útil  e  sistema  de 
recuperação com pára-quedas. Como carga útil transportada a bordo, utilizávamos um ovo cru 
ou  mesmo  um aparelho  celular  para  comprovar  a  confiabilidade  e  eficiência  do  sistema 
construído, desde a base de lançamento até o instante final da experiência.



No  mesmo  ano  (2006),  participamos  da  Olimpíada  Brasileira  de  Astronomia  e 
Astronáutica – OBA, realizada pela comissão de ensino da Sociedade Astronômica Brasileira 
–SAB, em parceria com outras entidades, tais como a Agência Espacial Brasileira –AEB e o 
Programa AEB Escola. Informamos à comissão organizadora da OBA sobre o nosso projeto 
que, demonstrou sensibilidade e comunicou à gerência do Programa AEB Escola. A partir de 
então, fomos notificados do interesse em conhecer o trabalho, pois estava de acordo com a 
proposta do programa em incentivar a divulgação desse tipo de atividade nas escolas, com 
modelos de foguetes didáticos similares, impulsionados por água e ar comprimido, o mesmo 
princípio de propulsão utilizado pelo Hermes. 

No ano seguinte (2007), participamos de uma seletiva de trabalhos promovida pela 
Secretaria Estadual de Educação, para representar o Estado de Sergipe na II FENACEB (Feira 
Nacional de Ciências das Escolas Básicas), em Brasília. O projeto foi escolhido juntamente 
com outros dois de outras escolas e então tivemos a primeira oportunidade de levar o projeto 
para além dos limites da nossa atuação. Nessa ocasião, pudemos demonstrar o trabalho para a 
equipe  gestora  do  Programa  AEB  Escola,  que  também  participava  da  II  FENACEB.  O 
sucesso se repetiu nessa demonstração e imediatamente fomos convidados a integrar a equipe 
do AEB Escola em exposição na 60ª Reunião Anual da SBPC, em Campinas-SP (2008). Em 
2009, fomos selecionados para a 24ª Mostratec, a maior feira de ciências da América Latina, 
em Novo Hamburgo-RS. Na Mostratec, fomos premiados para representar o Brasil em evento 
similar a se realizar em Assunção, no Paraguai.

Com a repercussão do projeto, em 2010 temos participado de vários EREAs (Encontro 
Regional de Ensino de Astronomia e Astronáutica), com o apoio da Comissão Nacional da 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, levando a professores e estudantes das 
escolas públicas a oficina de construção de bases de lançamento e foguetes didáticos movidos 
a água e ar comprimido.

7. COMO É FEITO

            Os foguetes são máquinas incríveis e cheias de tecnologia. São usados para lançar ao 
espaço homens, satélites e naves para exploração espacial. Pela sua complexidade, esse tema 
não é muito tratado em sala de aula e funciona mais como tema transversal, apesar de ser um 
assunto bastante atrativo e que pode ser abordado de maneira simples e interdisciplinar no 
currículo escolar. Apesar de parecer muito complicado, existem várias formas de se construir 
e lançar foguetes. Neste trabalho, será apresentada uma das formas mais práticas, simplificada 
ao máximo, a fim de tornar possível a sua construção por pessoas menos habilidosas.

Esse tipo de foguete é bastante simples de construir e utiliza materiais muito fáceis de 
serem encontrados. Apesar disso, esse foguete envolve alguns conceitos físicos importantes e, 
portanto, sua construção deve seguir a risca certos princípios que tratam basicamente de sua 
estabilidade em voo e segurança para quem vai lançá-lo.

Materiais utilizados: 2 garrafas PET (refrigerante) de 2 L; fita adesiva transparente; 
papelão  fino,  tesoura  ou  estilete.  OBS.:  Dê preferência  por  garrafas  de  paredes  paralelas 
(cilíndricas), pois isso facilitará a análise da estabilidade do foguete. O papelão será utilizado 
para  a  construção  das  aletas  (asas).  O papelão  poderá  ser  substituído  por  isopor  de  alta 



densidade,  daqueles  utilizados  em  bandejas  de  alimentos,  encontrados  facilmente  em 
supermercados.

Procedimento: Corte a parte superior de uma das garrafas, pois esta parte será o bico 
(coifa) do foguete. Cole-a com fita adesiva na parte inferior da outra garrafa. Da garrafa que 
foi cortada, retire da parte central uma tira de 9cm (pode variar) de largura que será utilizada 
para fazer a “saia” do foguete. A seguir, corte o papelão em um formato mais ou menos de 
trapézio com quatro abas para serem fixadas (com a fita adesiva) na fuselagem do foguete. 
Esse tipo de aleta, foi desenhada para que se tenha um encaixe perfeito. Corte quatro dessas e 
cole-as na parte traseira da fuselagem (câmara de compressão).

Se os passos anteriores foram seguidos corretamente o foguete estará pronto. Este é 
um modelo de construção extremamente simples. Existem várias outras formas de se construir 
um foguete  PET,  assim,  vale  a  criatividade  do  construtor  em substituir  alguns  materiais, 
acrescentar outros etc. Vale ressaltar ainda que, a garrafa PET não deve ser substituída, uma 
vez  que,  esta  suporta  muita  pressão  em  seu  interior  (±40libras/litro),  fato  extremamente 
importante  para  a  segurança  no  lançamento.  Para  maiores  detalhes,  acesse 
www.cdaorion.blogspot.com

Base  de  lançamento:  A  base  para  lançar  foguetes  PET  deve  ser  construída  com 
cuidado e ser bastante firme,  uma vez que,  deverá suportar  o peso do foguete carregado. 
Existem vários formatos de bases de lançamento e os dois principais detalhes a se considerar, 
para o pleno funcionamento são: gatilho de disparo e vazamentos.

O gatilho de disparo deve ser feito de modo a segurar e manter o foguete na posição 
desejada até o momento de ser disparado. Ele também deve evitar vazamentos, que provoca 
perda de eficiência do foguete. O modelo de base a seguir é um modelo bastante simples e 
muito eficiente. Veja as etapas de montagem.

Materiais: 2 “T” de ½”, 3 caps de ½”, 30 cm de cano marron de ½”, 2 pedaços de 20
cm de fio rígido 2,5 mm (fio 12), 1 raio fino de roda de bicicleta, 2 válvulas (pito) de pneu de 
bicicleta,  2  pedaços  de  15  cm de  cano  marron,  2  pedaços  de  8  cm de  cano  marron,  6 
abraçadeiras de plástico, 1 balão de aniversário, 5m de barbante, Fita “veda rosca”;

Procedimento:
1 – Fure 1 dos caps em um diâmetro equivalente ao da válvula. Conecte a válvula nesse furo. 
Repita o procedimento em outro cap. Um deles será conectado à mangueira e outro será a 
válvula de segurança para possíveis emergências (despressurização);
2 – No cano de 30 cm faça uma cavidade a 2,5 cm de uma das extremidades. Nessa cavidade 
será colocado um anel de borracha extraído do gargalo de balão de aniversário;
3 – Encaixe as peças nas posições indicadas;
4 – Dobre os fios e o raio de bicicleta conforme indicação;
5 – Prenda os fios, utilizando as abraçadeiras, de frente uma para outra, separadas pelo cano 
central  e  numa altura  suficiente  para  prender  o  gargalo  da  garrafa.  Desencape  as  dobras 
centrais dos fios para diminuir o atrito na hora do disparo.
6 – Amarre a cordinha no “U” (gatilho de raio de bicicleta),deixando uma extremidade de 1m. 
Amarre a ponta dessa extremidade em alguma parte da base para evitar acidentes na hora do 
disparo. Agora, abasteça seu foguete com 1/3 de água; faça os ajustes necessários; trave o 

http://www.cdaorion.blogspot.com/


gatilho; conecte a mangueira de pressão à bomba e ao pito da plataforma; injete o ar com 
40libras/litro; contagem regressiva e, sucesso total!!!

OBS.: Para maiores informações, acesse: www.cdaorion.blogspot.com
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