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Quanto  precisamos  viajar  para  chegar  até  o  espaço?  E  o  que  entendemos  por 
“espaço”? Para fins práticos,  o espaço começa onde a atmosfera do planeta Terra 
termina. Foi definido por convenção que o espaço começa a 100 km da superfície 
terrestre.  Ou seja, a distância entre a superfície da Terra e o espaço corresponde a 
cerca da metade do caminho entre duas cidades próximas como Brasília-DF e Goiânia-
GO (204 km), ou um pouco menos da distância entre Curitiba-PR e Matinhos-PR (uma 
cidade litorânea próxima), cuja distância é 115 km. Essa convenção foi adotada para 
diferenciar voos espaciais de voos aeronáuticos. Sabemos que mesmo na altitude de 
100  km  existem  moléculas  de  ar,  embora  a  partir  dessa  marca  o  espaço  é 
caracterizado  essencialmente  por  um  vácuo.  Mas  nesse  ponto,  a  influência  da 
atmosfera ainda é significativa, o que quer dizer que um satélite colocado em uma 
órbita um pouco acima de 100 km pode ser facilmente “arrastado” de volta para a 
Terra. A Estação Espacial Internacional (original em inglês: International Space Station 
- ISS) fica a cerca de 400 km da superfície terrestre. 

Fig. 1 – Distância entre Curitiba-PR e Matinhos-PR, no sul do Brasil. A distância entre 
as duas cidades é de 110 km, a qual pode ser percorrida de carro em 1h40min. Para atingir o 
espaço cósmico, um veículo espacial percorre a mesma distância em cerca de 8 minutos, com 
uma velocidade mínima de 11,2 km/s, chamada velocidade de escape em relação ao planeta 
Terra. Imagem gerada com o Google Maps.

A  Estação  Espacial  Internacional  é  um laboratório  orbital,  um endereço  móvel  na 
órbita baixa da Terra onde astronautas de diferentes nacionalidades passam períodos 
desenvolvendo pesquisas em diferentes áreas, tais como polímeros e medicina. Para 
chegar lá, os astronautas têm viajado a bordo de naves russas, desde que os ônibus 
espaciais da NASA foram aposentados em 2011. Essas naves são lançadas na vertical 



e levam cerca de 8 minutos para chegar ao espaço. Uma vez na ISS, os astronautas 
podem ver o Sol nascer e se por 16 vezes por dia. Por isso, é meio difícil ter uma 
noção de tempo no espaço.  No interior da Estação Espacial,  existe a sensação de 
imponderabilidade  (aparente  ausência  de  peso).  Na  verdade,  lembre-se  de  que 
estamos a apenas algumas centenas de quilômetros da superfície da Terra, que é um 

corpo com massa (1024 kg) de 5.97361. Na vizinhança de um corpo com tal massa, 
era de se esperar que houvesse alguma atração gravitacional, certo? Sim! Então, por 
que  os  astronautas  flutuam no interior  da  ISS?  Pelo  motivo  de  que  a  Estação  se 
encontra em constante queda livre! Exatamente, a velocidade com que essa estrutura 
viaja ao redor da Terra produz um efeito de queda livre que mantém os astronautas e 
todos os objetos em seu interior flutuando... Então, isso não ocorre devido à “ausência 
de força gravitacional”, mas sim ao rápido deslocamento da Estação ao redor da Terra.

E como chegamos ao espaço? A bordo de naves espaciais, é claro! Mas a pergunta 
não é essa. Queremos saber qual a trajetórias que nos permitem cruzar a fronteira 
entre a atmosfera e o vácuo cósmico. Isso acontece por meio de um lançamento na 
vertical, em que o foguete leva a nave espacial para um ponto de inserção orbital.

Fig. 2 – Lançamento de um veículo espacial Soyuz, a partir de Baykonur, no 
Casaquistão (Rússia). Diferente dos ônibus espaciais, esse tipo de nave não é reaproveitável, 
mas é muito segura. Foi em uma nave Soyuz (que em russo significa “união”) que o primeiro 
astronauta brasileiro Marcos Pontes realizou sua missão espacial no ano de 2006. Os foguetes 
inserem em órbita uma cápsula que leva os astronautas e suprimentos, equipamentos. Essa 
cápsula é levada ao espaço protegida por uma coifa, a qual é abandonada assim que a nave é 
inserida em órbita. Crédito da imagem: NASA.

Os foguetes usam o impulso gerado por um sistema de propulsão para superar 
o peso do foguete. Eles expelem gases que fazem com que o veículo espacial 
se desloque no sentido contrário, pelo princípio da ação e reação (Terceira Lei 
de Newton). Ao longo do voo, o peso do foguete muda constantemente devido 
à queima dos propelentes químicos (geralmente hidrogênio e oxigênio), bem 

1 Mais informações: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html 

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html


como ao processo pelo qual estágios do foguete vão sendo abandonados na 
atmosfera. Na medida em que um estágio é abandonado, ocorre a ignição do 
próximo estágio.  Os primeiros estágios a serem abandonados na atmosfera 
podem ser resgatados e reaproveitados, a exemplo do que acontecia com o 
ônibus  espacial  (space  shuttle).  A  escolha  de  montar  o  foguete  em  diferentes 
estágios contribui para que ele transporte uma massa maior à órbita terrestre. A uma 
certa altitude, a nave espacial é ejetada e pequenos foguetes movem-na à planejara 
altitude orbital. Confira a trajetória de um foguete lançado na vertical, até o momento 
da inserção orbital. 

Fig. 3 – Esquema que ilustra o lançamento de um veículo espacial. Ele é levado por 
foguetes. Para ter um melhor desempenho, a propulsão é gerada por diferentes estágios. Quando 
um dos estágios se queima totalmente, ele é abandonado na atmosfera. Perceba que a nave é 
lançada na vertical, mas vai assumindo uma trajetória curva, na medida em que o veículo espacial 
se aproxima de sua órbita. Para que o veículo espacial consiga ultrapassar a influência da 
atmosfera, ela precisa atingir no mínimo a chamada velocidade de escape. Somente naves orbitais 
conseguem atingir essa velocidade. As naves de turismo espacial suborbital, por exemplo, 
atingem velocidades inferiores à velocidade orbital, a qual é suficiente para inserir um objeto em 
órbita e mantê-lo em órbita. Fonte da imagem: NASA. 

Para permanecer em órbita, a nave precisa viajar a uma determinada velocidade, que 
é  chamada  velocidade orbital.  Essa velocidade varia  de acordo com a altitude da 
órbita. Isso significa que a velocidade orbital para manter um satélite em uma órbita 
geoestacionária é maior que a velocidade orbital para manter a Estação Espacial na 
órbita baixa da Terra. Velocidade orbital é a velocidade necessária para permanecer 
em órbita. A uma altitude de 242 km da Terra, ele é de cerca de 27.358 km/h, o que 
corresponde a um pouco menos da velocidade de escape da Terra. A velocidade de 
escape, por sua vez, é a velocidade que um objeto precisa atingir para escapar da 
atração gravitacional de um corpo celeste e deixá-lo sem precisar de propulsão extra. 
Por exemplo, uma nave que deixa a superfície da Terra precisa viajar a  11.2 km/s. A 
velocidade de escape é diretamente proporcional à massa de um objeto celeste. Em 
outras palavras, ela será menor na Lua (2.38 km/s) e muito maior em Júpiter (59.5 km/s), 
considerando a massa desses planetas e sua respectiva atração gravitacional.  Por 
certo, as velocidades a que um veículo espacial precisará viajar determinará o seu 
design e custos.  Quanto mais rápido uma nave espacial  precisa se deslocar,  mais 
complexos são os seus sistemas, e também mais caros. 



Fig. 4 – Velocidade de escape. É a velocidade na qual a 
força  centrípeta  (para  fora)  excede  a  força  de  atração 
gravitacional  (para  dentro).  Para  o  planeta  terra,  essa 
velocidade  é  de  11  km/s.  Fonte  da  imagem: 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vesc.html 

Uma vez em órbita,  a nave espacial  utiliza energia armazenada,  por exemplo,  em 
baterias ou células de combustível consumidas na medida em que a nave se desloca. 
Uma forma inteligente de se gerar energia no espaço é por meio do uso de painéis  
solares.  Podemos notar  que diversas missões,  tais  como sondas interplanetárias  e 
satélites utilizam painéis solares, que são estendidos no espaço. Um problema com os 
painéis solares é que eles podem ser danificados, por exemplo, por efeitos de clima 
espacial, tais como fortes tempestades solares. As baterias armazenam energia, que é 
consumida na forma de eletricidade. Outro exemplo são células de combustível que 
por vezes funcionam como baterias, armazenando energia na forma de oxigênio e 
hidrogênio separados. Uma missão espacial geralmente precisa atingir um certo nível 
de autonomia e, uma vez que o uso de baterias somente é muito dispendioso, espera-
se que a maioria das missões utilize painéis solares para captar e armazenar energia.

Fig. 5 – Painéis solares da Estação Espacial Internacional. Os 
painéis solares são uma importante fonte de energia para a Estação. 
Crédito da imagem: NASA. 
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