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COSMIC ROCKET 
 
MENSAGENS DE SEGURANÇA 
 
SEU COSMIC ROCKET É LANÇADO COM UM FORTE IMPULSO: OBSERVE ESTRITAMENTE AS SEGUINTES REGRAS 
DE SEGURANÇA PARA O LANÇAMENTO. NUNCA SE INCLINE SOBRE A PARTE SUPERIOR DO FOGUETE. 
LANÇAMENTO SÓ DEVE SER REALIZADO POR PAIS OU POR MAIORES DE 14 ANOS. O COSMIC ROCKET NÃO É UM 
BRINQUEDO PARA CRIANÇAS PEQUENAS. 
 
1. Leia estas instruções antes de começar. 
2. É necessária supervisão e orientação de um adulto. 
3. Este kit contém pequenas peças que podem causar asfixia se mal utilizadas. Não se destina a crianças menores de 3 anos. 
4. Verifique se todos os acessórios estão instalados com segurança antes de iniciar. 
5. Apenas lance o foguete ao ar livre e onde ele possa pousar em um espaço aberto ou na grama. 
6. O uso de óculos de proteção é recomendado quando você estiver realizando o lançamento do foguete. 
7. Nunca aponte o foguete para pessoas, animais, janelas, carros, etc. Lance o foguete do nível do solo. 
8. Afaste-se rapidamente da estação de lançamento, uma vez que o foguete tenha sido abastecido com o vinagre e o bicarbonato. Alerte todas 
as pessoas que estão assistindo o lançamento a ficarem afastados da estação de lançamento por cerca de 6 metros e fique atento quando o 
foguete cair de volta ao solo. Nunca tente pegar o foguete em queda. 
9. Não use nenhum combustível diferente do recomendado nestas instruções. 
10. Dependendo de uma variedade de condições (por exemplo, temperatura, quantidade de combustível adicionado, etc., (veja RESOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS abaixo), pode levar de alguns segundos a alguns minutos para que a solução de vinagre e bicarbonato de sódio gere gás 
suficiente para o lançamento. 
 
CUIDADO: Nunca se incline sobre o topo do foguete. Se o lançamento estiver demorando muito ou for malsucedido, peça ajuda a um adulto. 
Se for necessário verificar ou reabastecer o foguete, segure o corpo do foguete com firmeza e incline a estação de lançamento para longe de 
você e desencaixe rapidamente o foguete. 
 
OUTRAS ATENÇÕES 
1. Limpe o foguete e a estação de lançamento cuidadosamente com água e sabão e seque-o todas as vezes após o uso. O vinagre é ácido. 
Isso afetará a estrutura plástica do foguete se não for bem limpo. 
2. O combustível (vinagre e bicarbonato de sódio) vai espirrar do foguete durante o lançamento, fique longe do local de lançamento ou use 
roupas velhas. 
 

POR FAVOR, UTILIZE O MANUAL EM INGLÊS PARA VERIFICAR AS ILUSTRAÇÕES. 
 
CONTEÚDO 
 
Corpo de foguete transparente x 1, aletas de foguete x 3, anel conector com rosca x 1, estação de lançamento x 1, colher de medida x 1, livreto 
de ciência divertida de foguetes com instruções detalhadas de lançamento. Não está incluído neste kit: Vinagre e bicarbonato de sódio. Podem 
ser obtidos em sua cozinha. Cores e conteúdos podem variar dos ilustrados. 
 
LANÇAMENTO (ILUSTRAÇÕES 1-6) 
 
1. Encaixe as aletas deslizando-as nas frestas do anel conector. Verifique se todas as estruturas do foguete estão instaladas com segurança, 
especialmente o anel conector, que deve ser bem aparafusado para evitar vazamento de ar. 
2. Adicione combustível: o combustível para o foguete é bicarbonato de sódio e vinagre. Pegue-os na cozinha com a ajuda de um adulto. 
Coloque aproximadamente 4 gramas de bicarbonato de sódio no buraco da estação de lançamento. (Aproximadamente 4 colheres da colher 
de medição ou até 1/3 do orifício da estação de lançamento) 
3. Despeje 25 - 30 ml de vinagre na câmara do foguete. Aproximadamente até a marca do "triângulo" no corpo do foguete. 
4. Segure o Cosmic Rocket com a ponta apontando ligeiramente para baixo para que o vinagre não flua para fora do corpo do foguete. Com a 
outra mão, empurre com força a abertura da estação de lançamento até a boca do foguete (Cuidado: O foguete vai decolar a qualquer 
momento após ser abastecido e instalado na estação de lançamento. Sempre segure o corpo do foguete firmemente com uma mão e a 
estação de lançamento com a outra mão até que seja colocado no local de lançamento. Não aponte o foguete e a estação de lançamento para 
ninguém quando estiver segurando-os.) 
5. Inverta o foguete e a estação de lançamento e dê tapinhas na estação de lançamento algumas vezes para que todo o bicarbonato de sódio 
caia no vinagre. 
6. Coloque rapidamente o foguete e a estação de lançamento em uma superfície plana e nivelada para o lançamento. Não se incline sobre o 
topo do foguete ao colocá-lo no solo. Afaste-se imediatamente e espere a decolagem. Depois que o vinagre e o bicarbonato de sódio são 
misturados, você pode ver uma reação química borbulhante acontecendo dentro do foguete. Um gás, dióxido de carbono, é liberado. 
Dependendo das várias condições, pode levar de alguns segundos a alguns minutos para o combustível gerar gás suficiente para o 
lançamento. Se o seu Cosmic Rocket™ não decolar após 3 minutos, o lançamento deve ser abortado. Não inspecione o foguete inclinando-se 
sobre ele. Peça ajuda a um adulto. Segure o corpo do foguete firmemente, incline a estação de lançamento com o foguete apontando para 
longe de você e desencaixe-o rapidamente da estação de lançamento. Poderá ocorrer algum tipo de "estalo" semelhante ao de uma rolha de 
champanhe. 
 
ILUSTRAÇÕES (1-6) 
 
1. Deslize as aletas nas frestas 
2. Coloque aproximadamente 4 gramas de bicarbonato de sódio na câmara da estação de lançamento (aproximadamente 4 porções da colher 
de medida ou até 1/3 da cavidade do orifício). 
3. Despeje 25-30 ml de vinagre no corpo do foguete (até a marca do "triângulo" no corpo do foguete) 
4. Empurre firmemente a abertura da estação de lançamento na boca do foguete. 
5. Segure a estação de lançamento e o foguete com as duas mãos. Bata suavemente na estação de lançamento algumas vezes. 
6. Coloque a estação de lançamento em um espaço aberto nivelado. Afaste-se e espere a decolagem. 
 
 
 



LIDANDO COM PROBLEMAS 
 
TEMPO DE LANÇAMENTO MUITO LONGO OU O FOGUETE NÃO DECOLA: 
Com as etapas acima seguidas, seu Cosmic Rocket™ deve ser capaz de decolar em segundos. Se você achar que o tempo de lançamento 
está muito longo, verifique o seguinte: 
1. Verifique se a quantidade correta de combustível foi adicionada de acordo com as instruções. Ou tente adicionar um pouco mais de 
bicarbonato de sódio para aumentar a extensão da reação química. 
2. Verifique se todas as estruturas são herméticas; se o anel conector está bem aparafusado; se há alguma rachadura no corpo do foguete. Se 
alguma das situações acima acontecer, o gás vazará e não criará pressão suficiente para uma "decolagem" bem-sucedida. Se você perceber 
que o anel conector está um pouco frouxo, pode ser devido à ação ácida do vinagre agindo sobre o plástico. Basta aplicar um pouco de cola 
para torná-los herméticos novamente. 
3. Verifique se o bicarbonato de sódio e o vinagre foram bem misturados para permitir que a reação química ocorra. 
4. Verifique se a cavidade dentro do furo da estação de lançamento foi limpa e seca após o último lançamento. Se o buraco estiver úmido, o 
bicarbonato de sódio grudará nas superfícies inferior e lateral e não cairá no vinagre. Isso afetará a extensão da reação química. 
 
A ESTAÇÃO DE LANÇAMENTO SALTA ACIDENTALMENTE OU O TEMPO DE LANÇAMENTO É MUITO RÁPIDO: 
Se o seu foguete ou estação de lançamento saltar acidentalmente antes do início do lançamento ou se o foguete for lançado muito rápido, 
verifique o seguinte: 
1. Verifique se a quantidade correta de combustível foi adicionada de acordo com as instruções. Ou tente reduzir um pouco de bicarbonato de 
sódio para diminuir a extensão da reação química. 
2. Verifique se a estação de lançamento e o foguete estão bem encaixados. 
3. Verifique se o vinagre e o bicarbonato de sódio não foram agitados com muita força ou por muito tempo. 
 
O FOGUETE NÃO VOA ALTO O SUFICIENTE: 
1. Verifique se o foguete e a estação de lançamento estão bem encaixados. Com eles firmemente encaixados, seu Cosmic Rocket™ precisará 
de uma pressão de gás maior para se afastar da estação de lançamento e voar, criando assim um impulso maior para um voo mais alto. 
2. Experimente adicionar um pouco mais de bicarbonato de sódio. 
 
A TEMPERATURA AFETA O TEMPO DE LANÇAMENTO: 
A temperatura também afetará o tempo de lançamento. Seu Cosmic Rocket™ será lançado mais rapidamente em um dia quente do que em um 
dia frio, pois a reação química ocorrerá mais rapidamente com uma temperatura mais alta e vice-versa. Tente ajustar a quantidade de 
bicarbonato de sódio neste caso. O foguete será lançado mais rápido com mais bicarbonato de sódio e vice-versa. 
 
SEJA PACIENTE. Os cientistas não tiveram grande sucesso na primeira vez que lançaram seus foguetes. É normal experimentar alguns 
lançamentos malsucedidos ao tentar pela primeira vez. Tente mais algumas vezes e registre suas descobertas, você entenderá melhor como 
seu Cosmic Rocket™ funciona melhor. Ele vai decolar na sua frente e voar até 15 metros ou mais. A diversão é ilimitada. E lembre-se sempre: 
SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR. 
 
FATOS DIVERTIDOS SOBRE FOGUETES 
 
COMO FUNCIONA UM FOGUETE? 
O foguete é sem dúvida uma das maiores invenções da humanidade e tornou possível a exploração espacial. Quando pensamos em foguetes, 
normalmente pensamos em foguetes espaciais de alta tecnologia que vemos na maioria dos lançamentos de missões espaciais. Raramente 
pensamos em um balão esvaziando que demonstra o mesmo princípio básico da ciência do foguete. 
A forma mais simples de foguete é uma câmara envolvendo um gás sob pressão. Há uma pequena abertura em uma extremidade da câmara 
permitindo que o gás escape. Quando isso acontece, o fluxo de gás cria uma força que impulsiona o "foguete" a se mover na direção oposta. 
No caso de um balão, a parede do balão comprime o ar. Quando o balão esvazia, o ar escapa pelo bocal e cria uma força que impulsiona o 
balão na direção oposta. 
Modernos foguetes avançados compartilham a mesma física de movimento para o lançamento. A única diferença é a forma como o gás 
pressurizado é produzido. Nos foguetes modernos, o gás é produzido pela queima de combustível líquido ou sólido ou uma combinação de 
ambos. 
O primeiro protótipo de foguete real foi inventado há 2.000 anos. Os chineses encheram um pequeno tubo de bambu com pólvora. Quando foi 
aceso, ele liberou gás e lançou o pequeno "foguete" para o céu. No entanto, foi apenas nos últimos trezentos anos que os experimentos com 
foguetes se tornaram uma ciência. Em 1687, o grande cientista inglês Sir Isaac Newton publicou suas três Leis dos Movimentos que 
estabeleceram a base teórica para a moderna ciência de foguetes. A forma simples das três leis é a seguinte: 
 
PRIMEIRA LEI DE NEWTON: A LEI DE INÉRCIA 
A lei afirma que um objeto em repouso permanecerá em repouso; ou um objeto em movimento continuará se movendo em linha reta. Eles só 
mudarão de estado ou direção quando uma força vier atuar sobre eles. Para o lançamento de foguetes, uma força deve atuar em um foguete 
em repouso para fazê-lo decolar de uma estação de lançamento. Uma vez que o foguete for lançado, ele se move em linha reta no espaço e 
para mudar sua direção e velocidade outra força deve ser exercida. 
 

SEGUNDA LEI DE NEWTON: FORÇA = MASSA X ACELERAÇÃO 
Força é o produto de massa e da aceleração. O corpo do foguete é pesado. Para decolar, o foguete requer um impulso forte, determinado pela 
massa do combustível em chamas e pela velocidade do gás que escapa. 
 

TERCEIRA LEI DE NEWTON: AÇÃO = REAÇÃO 
Para cada ação, há sempre uma reação oposta e igual. Quando o gás escapa e dispara da câmara de combustível, ele cria um impulso (ação) 
que impulsiona o foguete a voar em uma direção diferente (reação). 
 

COMO O SEU COSMIC ROCKET FUNCIONA? 
Quando o vinagre é misturado ao bicarbonato de sódio, um gás, "dióxido de carbono" e um produto químico acético e água são feitos. Todos 
eles são inofensivos. Com a reação química continuando a ocorrer dentro da câmara do Cosmic Rocket™, mais e mais dióxido de carbono é 
produzido, no ponto em que a cavidade do foguete não consegue mais reter o gás, o gás acumulado escapará pelo fundo do foguete, 
resultando em um "impulso" oposto que forçará o foguete a voar. Quanto mais apertado você conectar o foguete à estação de lançamento, 
mais gás será acumulado e maior será a força de empuxo produzida e mais alto seu foguete voará. 
 
DÚVIDAS E COMENTÁRIOS:  
 
Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é importante para nós. Caso você tenha quaisquer comentários ou perguntas, ou se 
você encontrar alguma parte deste kit faltando ou defeituosa, não hesite em contatar o nosso distribuidor no seu país. Produzido por 4M Industrial Development 
Limited – Hong Kong. Importado e distribuído no Brasil por: Kosmika Brinquedos e-mail: sac@kosmika.com.br / www.kosmika.com.br 
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