
Roteiro da Aula 8.

Dinâmica e os movimentos dos corpos celestes.

Objetivos:

Realizar uma abordagem às leis da mecânica, iniciando com a  temática dos planetas extra-

solares, a partir da exploração das técnicas de detecção destes corpos.

Fomentar a compreensão da Lei da Gravitação Universal e de sua relação com a distância entre 

os corpos, enfatizando seu caráter de ação à distância, bem como a compreensão  das Leis de Newton e 

das Leis de Kepler.

Aplicar  o  conteúdo de mecânica abordado na aula,  estudando a determinação da velocidade 

orbital que um corpo menor induz no maior em um sistema de dois corpos.

Instrumentos: 

Apresentação de computador. Giz e quadro-negro.

Desenvolvimento:

Esta aula se inicia com a exibição de uma imagem obtida de um planeta fora do Sistema Solar – 

um exoplaneta. Essa imagem serve como tema gerador para a discussão que segue e que é sobre as leis 

da mecânica clássica que se aplicam aos movimentos celestes. Sabemos que nos últimos anos  vêm 

sendo detectados inúmeros exoplanetas,  cujo número não para de crescer. Em geral, esses corpos são 

demasiado  tênues  para  serem  observados  de  maneira  direta,  de  modo  que  sua  detecção  é  feita 

indiretamente. Há mais de uma forma utilizada pelos astrônomos para detectá-los e uma delas é através 

da influência  gravitacional  que o  planeta  exerce  sobre  a  estrela  que orbita.  Naturalmente  que  esta 

influência será tanto mais perceptível quanto maior for o planeta, e quanto mais próximo da estrela ele 

estiver,  de  modo  que  esta  técnica  é  bastante  limitada.  Mas  mesmo  assim  vale  abordá-la  para 

compreender,  usando uma abordagem diferenciada e estimulante,  a importância das leis da mecânica 

gravitacional na Astronomia.

Inicia-se a apresentação das leis da mecânica pelas Leis de Kepler, sendo que a 1ª Lei de Kepler 

afirma que as órbitas do planetas ao redor de sua estrela são elipses. É possível que os alunos não 

tenham tido nenhum contato formal  com esta  forma geométrica  e apresentá-la  é fundamental  para 

compreensão das Leis de Kepler. Nesta aula sugerimos então a construção de uma elipse no quadro com 

auxílio de um cordão e de um aluno a prender o cordão no que seriam os focos da elipse para que o 

professor faça o contorno com o giz. Após a construção da elipse no quadro, o professor deve abordar a 

questão de que o círculo é um caso particular de elipse, ocorrendo quando os dois focos estão no mesmo 

ponto. Ainda sobre a 1ª Lei de Kepler, é essencial dizer que as órbitas dos planetas do Sistema Solar ao 

redor do Sol são elipses pouco excêntricas, muito parecidas com círculos perfeitos.

É preciso mencionar que apesar das órbitas dos planetas serem quase círculos, nelas haverá um 

ponto de máximo afastamento do planeta à sua estrela – chamado de afélio – bem como um ponto onde 

a aproximação do planeta à estrela é máximo – o periélio. Deste modo, ocorre que a velocidade com que 

o planeta descreve a sua órbita não é sempre a mesma. No afélio a velocidade orbital do planeta é menor 

que no periélio e desse fato decorre a 2ª Lei de Kepler que nos diz que a “velocidade areal” do planeta é 

constante ao longo de sua órbita. Se considerarmos a linha que liga o planeta à estrela, esta varrerá 

áreas iguais em tempos iguais. 

Por fim, apresenta-se a 3ª Lei de Kepler que traz a relação entre a distância média do planeta à 

estrela e seu período orbital. Essa Lei é expressa da seguinte forma: a razão entre o quadrado do período 

orbital e o cubo do raio médio da órbita é uma constante k.



Dessa lei vem a noção de que planetas mais afastados de sua estrela terão um ano mais longo 

que planetas mais próximos. Ressaltamos que a relação não é linear.

Na sequência de discussão das leis da mecânica vem a Lei da Gravitação Universal que condiciona 

a existência de duas massas a uma força de atração entre elas. Esta teoria é bastante explorada no 

ensino formal, mas aqui ela tem um papel fundamental e é interessante que o professor questione os 

alunos sobre a razonabilidade desta lei. Será que para os estudantes é  notório o fato de que massa atrai 

massa? Ou será que a Lei da Gravidade para eles compreende apenas a atração que a Terra exerce sobre 

os  corpos  na  sua  superfície?  Acreditamos  que  este  ponto  da  aula  é  um  potencial  motivador  para 

discussão  sobre  o  caráter  das  teorias  científicas  e  também  sobre  um  pouco  de  história  do 

desenvolvimento científico, já que a gravidade foi proposta como uma força de ação à distância, algo 

totalmente novo para a época.

Sobre a Lei da Gravidade, pode-se mostrar a sua expressão matemática e discutir quais seriam 

as alterações na força de atração quando os parâmetros são modificados. Por exemplo, quanto mais 

massa tem a estrela, maior é a força com que atrai os seus planetas.

Para fechar o raciocínio sobre a detecção dos exoplanetas por influência gravitacional, é preciso 

ter uma breve noção da 3ª e da 2ª Leis de Newton. O que queremos dizer é que não é só a estrela que 

atrai o planeta, o contrário também ocorre. De acordo com a 3ª Lei de Newton, a toda força de ação 

corresponde uma outra força, dita de reação – que tem o mesmo valor, a mesma direção de atuação e 

sentido oposto. Deste modo, se taxarmos de ação a força com que a estrela atrai o planeta, haverá a 

reação que é a força com que o planeta atrai a estrela. Essas forças tem o mesmo valor, que depende da 

distância estrela/planeta (e do produto de suas massas) e sabemos que esta não é constante. No afélio, 

a força gravitacional entre estrela e planeta será mais fraca que no periélio e é por isso que há uma 

diferença na velocidade orbital do planeta nessas duas situações. Por fim, a 2ª Lei de Newton nos conduz 

à compreensão de que como a massa da estrela é maior que a do planeta, é o planeta que orbita a 

estrela e não o contrário, pois a aceleração desenvolvida por um corpo sobre o qual atua uma força 

resultante é inversamente proporcional à sua massa.

A propósito, pode-se aproveitar este ponto para questionar os alunos coisas do tipo: se a força 

com que a Terra atrai uma maçã é a mesma com que a maçã atrai a Terra, por que é a maçã que cai e 

não a Terra que sobe? Aliás, essa analogia ajuda a perceber que se o planeta a orbitar a estrela tiver uma 

massa razoável  e uma pequena distância, a estrela não estará imune de sua influência gravitacional e 

essa é a chave para a explicação da detecção dos planetas extrassolares.

Os  planetas  gigantes  induzem  uma  velocidade  orbital  em  suas  estrelas  e  é  isso  que  os 

astrônomos detectam e que os conduz à hipótese de que a estrela tem planetas orbitando-a. A rigor, não 

é o planeta que orbita a estrela, mas planeta e estrela orbitam o centro de massa do sistema. Quanto 

maior for a massa da estrela com relação à massa do planeta, mais próximo dela estará este centro de 

massa. Quando a massa do planeta é grande, a ponto de podermos chamá-lo de gigante, então o centro 

de massa estará suficientemente distante da estrela para que se possa perceber que a estrela orbita esse 

ponto. Aliás, o centro de massa é definido como o ponto do espaço que se comporta como se toda a 

massa  do  sistema  estivesse  nele  contida.  Então  a  detecção  de  estrelas  que  apresentam  planetas 

orbitando ao seu redor depende de haver planetas gigantes para que a detecção seja feita através da 

velocidade orbital induzida pelo planeta na estrela.



Na tentativa de tornar toda essa abordagem  às leis  da mecânica um pouco menos abstrata, 

saindo um pouco da discussão apenas conceitual, sugerimos que se calcule a aceleração gravitacional dos 

corpos à superfície da Terra, mostrando que para obtenção dessa aceleração, a massa do corpo não 

influencia. Sugerimos ainda que se determine conjuntamente com os alunos a velocidade orbital que 

Júpiter – o maior planeta do Sistema Solar – induz no Sol. Para isso é preciso aproximar a órbita de 

Júpiter para um círculo perfeito, o que é absolutamente razoável, além de lembrar que como a massa do 

Sol é cerca de 100 vezes a massa de Júpiter, então o centro de massa do sistema Sol/Júpiter está 100 

vezes mais próximo do Sol  do que de Júpiter. A demonstração está disponível na apresentação da aula. 

Dependendo da disponibilidade de tempo e do nível de interesse dos alunos, sugerimos desafiá-

los a determinar a velocidade orbital que a Lua induz na Terra.

Referências: 

Para saber um pouco mais sobre os tópicos do curso, recomendamos a visita aos seguintes sítios 

internet:

• Planetas extra-solares – artigo do IAG/USP   

• Artigo com animações sobre as Leis de Kepler - UFS  

• Centro de massa de um sistema – Feira de Ciências  

• Artigo sobre a Gravitação Universal – Observatório Nacional  

• Livro “Isaac Newton e sua maçã” – Editora Companhia das Letras  

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=11370
http://www.on.br/site_edu_dist_2006/pdf/modulo4/a_forca_gravitacional.pdf
http://www.feiradeciencias.com.br/sala24/24_A26.asp
http://www.fisica.ufs.br/CorpoDocente/egsantana/celeste/kepler/kepler.htm
http://www.astro.iag.usp.br/~sylvio/exoplanets/planetas.htm

