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● A velocidade orbital é a parte difícil de chegar a órbita (a altitude é a parte fácil)

● Algumas órbitas comuns:

– LEO (~300 km, 90 min), por exemplo ISS e satélites-espiões.

– MEO (6 ou 12 h), por exemplo GPS.

– HEO/GEO (36000 km, equatorial, 24 h), por exemplo meteorológicos, comunicações.

– Satélites visíveis a olho nu estão geralmente um pouco acima de LEO.

● Satélites actualmente operacionais: 41% comerciais, 17% militares, 18% 
governamentais, 24% científicos ou mistos

Em ÓrbitaEm Órbita

● A velocidade orbital é 8 km/s, equivalente a ca. 7 Cal/g 

– Se a velocidade for superior (ou não for horizontal) a órbita será elíptica

– A atmosfera impede órbitas abaixo de ca. 175 km.

– À distância da Lua, a velocidade é ~ 1km/s

● A velocidade de escape à superfície é 11 km/s (de facto, √2 vezes a orbital)

– Perder velocidade = perder altitude (particularmente com a atmosfera)

http://www.heavens-above.com/


● Órbitas a  ca. 200-300 km, período 90 min

– Para uma órbita a 300 km, o campo gravitacional é ~90% do da superfície (9.37m/s2)

– Um míssil intercontinental atinge qualquer alvo em 45min ou menos

– Observações militares, catástrofes naturais, agricultura

– Usada particularmente por satélites-espiões

●  Em cada órbita, tempo de observação é de apenas ~ 1 min (200km: 50 s)

– Na órbita seguinte, o mesmo ponto estará a mais de 2000 km de distância

– Para observar todo o planeta, seriam necessários mais de 5000 satélites

● Telescópios: a resolução é limitada (pela natureza ondulatória da luz)

– Resolução = Altitude  * (Comprimento de onda) / Diâmetro

– HST @ GEO = 8m ; HST @ LEO = 6 cm

– Mais fácil usar UAVs (como o Global Hawk): altitude ca. 20km, câmara 16x menor para a 
mesma resolução; autonomia 'infinita' se alimentados a energia solar (v~30 km/h)

LEOLEO



● 24+ satélites, emitem em 1226.60 e 1575.42 MHz

– Órbitas circulares, 26600km, v~14000 km/h

– Períodos de ½ dia sideral, Relógios de Rb ou Cs

– Pelo menos 6 visíveis em cada ponto da Terra

– 4 necessários para determinar a posição

– Sistema posicional passivo

– Precisão (civil): 10m ~ 30 ns

● Dois efeitos relativistas precisam de ser                                                
activamente compensados

– Relatividade geral: relógios adiantam-se                                                                 
relativamente aos do solo; diferença é de                                                                          
~45900 ns/dia

– Relatividade restrita: relógios em movimento                                                                  
atrasam-se relativamente aos em repouso;                                                                            
diferença é de ~7200 ns/dia

– Correcção total é ~38700 ns/dia; sem a                                                                     
relatividade, a incerteza seria >13km/dia

MEO: O GPSMEO: O GPS



● Órbita ca. 35786 km, Período 23h 56min 4s, v~3km/s

– Apenas as órbitas equatoriais são geoestacionárias!

– Usados para comunicações, meteorologia, etc.

– Interferências possíveis entre satélites próximos

GEOGEO



● Os foguetões são uma péssima forma de 
chegar ao espaço (eficiência <4%)...

– … mas são a melhor que temos

– Elevam-se empurrando para baixo o 
combustível queimado

– São necessários 25-50 kg de combustível 
por cada kg de carga

– Colocação em órbita a partir de aviões, 
quando possível, é muito mais eficiente 
(sem oxidante, empurram o ar)

● Múltiplos componentes: reservatórios de 
combustível não precisam de ser 
acelerados até à velocidade orbital

– Space shuttle ~ 68 ton vs. 
Combustível/foguetões – 1931 ton

– Colocar 1 kg no espaço custa cerca de 
20000 €

– ISS: 20 milhões €; Lua: 500 milhões €, 
Marte: dezenas de biliões

EficiênciaEficiência



● Minimizam o combustível necessário (apenas usado no início e fim da transferência)

– Objectos lançados da Terra já estão em órbita solar

– Distância do apoastro pode ser aumentada aumentando a energia no periastro

– Distância do periastro pode ser reduzida diminuindo a energia no apoastro

● Para Marte: Força aplicada (tangencialmente) na direcção de movimento da Terra

– Transferência Kepleriana entre órbitas (sem                                                                   
consumo de combustível) 

– Para ser capturado por Marte, desacelerar                                                                            
com retro-foguetões

– Desaceleração adicional para pousar em                                                                            
Marte após orbitar

– Janela de lançamento a cada 25 meses

● Para Vénus: Força na direcção oposta

– Janela de lançamento a cada 19 meses

Órbitas de Transferência de HohmannÓrbitas de Transferência de Hohmann



● A 8 km/s, cada kg tem uma energia correspondente a 10 kg de TNT

– Essa energia cinética deve ser dissipada aquecendo a atmosfera (e não a nave)

– Se essa energia aquecesse a nave,  T~77500 C (13x superior à da superfície do Sol)

● Impacto científico das missões tripuladas é baixo

– Relação custo-benefício má, risco elevado (Challenger 28/1/1986, Columbia 1/2/2003)

– 18 das 543 pessoas que orbitaram a Terra até Janeiro de 2016 morreram (3.74%)

– Risco equivalente à perda de 400 Boeing 747 por dia (197 000 passageiros)

Re-entradaRe-entrada



● Um problema cada vez mais sério!

– Mais de 5000 lançamentos (>100/ano)

– >50000 objectos catalogados (3500 funcionais, 20000 re-entraram), 2/3 em LEO

– Ca. 23000 monitorizados activamente.

● Objectos de tamanho >10cm detectáveis (~29000)

– Qualquer objecto >1 cm (670000?) é perigoso (energia extremamente elevada)

– Estima-se que existam mais de 170 milhões de objectos em órbita com tamanho >1mm 

● Cerca de 30 satélites danificados por colisões

– Síndrome de Kessler: colisões criam mais lixo

– 1 colisão a cada 5 anos (cf. 10/2/2009)

– ESA: ~3 CAMs/ano (o mesmo para a ISS)

– Tecnologia para limpar áreas críticas existe, limitada por tratados internacionais

– Destruições deliberadas: EUA 13/9/1985, 21/2/2008, China 11/1/2007, Rússia 18/11/2015

– Alternativa: Órbitas baixas (a 600km, re-entrada em ~25 anos)

Lixo EspacialLixo Espacial



● Utah, 15/8/1972 (D~3 m, h~57 km, v~15 km/s) 

– Trajectória rasante (ângulo demasidado baixo para ser capturado)

● Tunguska, 30/6/1908 (D~45-80 m, h~5-10 km), asteróide ou cometa? – 1/milénio

– Explosão de ~10 Mton, equivalente a um terramoto de magnitude 5

● Chelyabinsk, 15/2/2013 (D~18m, h~23 km, m~104ton, v~18.6 km/s) – 1/século

– Explosão de 450kton, 1600 feridos, impacto na órbita da Terra ~1m/106anos

● Sudão, 7/10/2008 (D~4.6 m, h~37 km, m~80 ton, E~1.5kton)

– Primeiro objecto identificado antecipadamente (ca. 20h antes) e com impacto previsto

– <10kg de meteoritos (280 fragmentos)

Exemplos de ImpactosExemplos de Impactos



● Calcula-se que existam 1000 NEOs com tamanho > 1km, 1 milhão > 30m

– D <30m (e rochoso): sem efeitos significativos no solo

– 30m< D < 100m: impacto improvável, mas a onda de choque causa danos significativos

– D > 100m: impacto no solo (diâmetro da cratera ~15x maior)

● Velocidade inicial ~ 17km/s, energia gradualmente perdida por ablação

– Um cometa de período longo tem velocidade 3x maior, mas apenas o dobro da energia

– Objectos com 1, 10 e 30m explodem a h ~50, 30 e 20km, com v~16, 13 e 9 km/s

– Velocidade típica no momento do impacto no solo ~5km/s

● SpaceGuard: catalogar 90% dos objectos >140m potencialmente perigosos (<50%)

– 1-2km: 109 mortos, 1 em cada 106 anos, >90% conhecidos, nenhuma ameaça em 100+anos

– Cometas de período longo: 1 impacto em cada 43Manos

– 4m: 1 por ano; 10m: 1 por 10 anos, 30m: 1 por 300 anos (menos de 1% conhecidos)

– 1 impacto humano a cada 9 anos, 16 edifícios por ano

NEOsNEOs



http://www.astro.up.pt/astrocamp/http://www.astro.up.pt/astrocamp/
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