
 
 

Órbitas dos 
satélites 

  
O satélite é levado por 
super foguetes até a 
altura 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 
uma velocidade entre 
11.000 km/h e 27.000 
km/h (representada na 
figura como V). Como se 

sabe, a Terra exerce uma força de atração sobre esse objeto (força da gravidade, 
representada na figura pela letra G), de forma que essa força fará com que ele 
descreva sempre uma trajetória curva (representada na figura pela letra O). Para 
que o satélite fique sempre em órbita circular ao redor da Terra, deve ter 
velocidade entre 11.000 km/h e 27.000 km/h. 
 
A órbita geoestacionária 

As órbitas geoestacionárias, a cerca de 36.000 km de altitude, são as mais 
conhecidas para os inúmeros satélites utilizados para vários tipos de 
telecomunicações, incluindo a televisão. Os sinais destes satélites podem ser 
enviados para todo o mundo. As telecomunicações precisam "ver" seu satélite a 
todo momento e, por isso, este deve permanecer estacionário nas mesmas 
posições, relativamente à superfície terrestre. Um satélite estacionário é 
vantajoso para a detecção remota porque observa a Terra sempre da mesma 
perspectiva, o que significa que pode registar a mesma imagem em breves 
intervalos.  

 
A órbita circular equatorial ou inclinada 

Uma órbita equatorial acontece quando a trajetória do satélite, seja ele 
artificial ou natural, reside próxima ao plano da Linha do Equador do corpo 
celeste sendo orbitado. Diferente das órbitas geoestacionárias, órbitas 
equatoriais são bem mais baixas, enquadrando-se como uma órbita terrestre 
baixa. Os objetos em órbita terrestre baixa viajam a cerca de 27.400 km/h (8 
km/s), o que representa uma revolução de cerca de 90 minutos. Sua posição 

 



 
 

possibilita que encontrem gases atmosféricos na termosfera (aproximadamente 
80–500 km acima da superfície) ou exosfera (aproximadamente 500 km acima), 
dependendo do comprimento da órbita. 

 
 
 

A órbita polar 
Um satélite em órbita polar passa sobre (ou quase sobre) ambos os pólos 

do planeta (ou outro corpo celestial) em cada uma de suas revoluções. Dessa 
forma, essa órbita tem uma inclinação igual ou próxima a 90 graus em relação 
ao Equador. Sua velocidade é cerca de 26.000 km/h. Os períodos de suas órbitas 
são de uma a duas horas. Dentro de um período de 24 horas, passa pelo mesmo 
lugar cerca de 4 a 6 vezes, sendo a orientação magnética dessas passagens 
invertida, em virtude do movimento de rotação da Terra, dado que a órbita polar 
permanece fixa no espaço. Órbitas polares são geralmente usadas para satélites 
de mapeamento geográfico, observação ou reconhecimento, inclusive satélites 
espiões, assim como alguns satélites meteorológicos. 
 
 
Referências: 
 

Brasil Escola. Satélite em órbita. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/satelite-orbita.html. Acesso 
em: 16 ago 2018. 
 
ESA. Órbita dos satélites. Disponível em: http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_PT/SEMSX965P1G_0.html. Acesso em: 16 
ago 2018. 
 
Superinteressante. Como um satélite fica em órbita? Disponível em: 
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-um-satelite-fica-em-orbita/. Acesso em: 16 ago 2018. 
 
Universe today. Low earth orbit. Disponível em: https://www.universetoday.com/85322/what-is-low-earth-orbit/. Acesso 
em: 16 ago 2018. 
 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/satelite-orbita.html
http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_PT/SEMSX965P1G_0.html
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-um-satelite-fica-em-orbita/
https://www.universetoday.com/85322/what-is-low-earth-orbit/

