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A simulação mostra os movimentos dos planetas e permite verificar as três Leis de 

Kepler. Se você ainda não abriu o simulador, abra-o em 

http://astro.unl.edu/naap/pos/animations/kepler.html.  

 

 

1ª Lei: 

 

Selecione o planeta a ser estudado em “Orbit Settings” Veja que “semimajor axis e 

eccentricity” se ajustam automaticamente para cada planeta. 

 

 

 

 
 
 
 

Seleciona o planeta a 

ser observado 

 
Ajusta o valor do semi-eixo 

em Unidades Astronômicas 

Ajusta o valor da 

excentricidade da órbita 

Inicia a Animação 

Ajusta a escala temporal em 

anos/segundo 

Opções de visualização das órbitas, 

posição dos planetas, nomes e tela 

gradeada 

Mostra o outro 

foco da elipse 

 

Mostra o 

centro da 

elipse 

Mostra o semi-

eixo menor 

 
Mostra linhas que 

unem o planeta aos 

dois focos (r1 e r2) 

http://astro.unl.edu/naap/pos/animations/kepler.html
http://astro.unl.edu/naap/pos/animations/kepler.html
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Figura 1 – Simulador das Leis de Kepler sobre o Movimento dos Planetas mostrando a 1ª Lei.      
Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/Orbit/nebraska.htm 

 

 

Clique em “start animation” para iniciar a animação. A velocidade da animação, em 

anos/segundo,pode ser ajustada em “animation rate”. 

 

Em “visualization options” há a opção de ver todos os planetas girando em torno do 

Sol assim como uma opção de gradear a animação. Recomenda-se observar, a título de 

curiosidade. 

 

Clicando em “show semimajor axis”, será mostrado o semi-eixo maior da órbita. É a 

metade do diâmetro maior da elipse, passando pelos dois focos (eixo horizontal). O semi-eixo 

menor é visualizado em “show semiminor axis” e é a metade do diâmetro menor da elipse 

(eixo vertical).  

 

As linhas r1 e r2 mostram a distância entre o planeta e os dois focos em Unidades 

Astronômicas (uma unidade astronômica é igual à distância média da Terra ao Sol). A soma 

dessas linhas corresponde a 2 vezes o semi-eixo maior de cada planeta. 

 

Em “show Center”, ocorre a marcação do centro da elipse. Nela pode-se observar a 

excentricidade de cada planeta. Note que o Sol está em um dos focos da elipse. Clique em 

“show empty focus”para ver a posição do outro foco da órbita elíptica. 

 

Observe as linhas que marcam o semi-eixo maior e semi-eixo menor e o centro. 

 

Nessa observação, responda: 

1) Qual planeta tem o semi-eixo maior? 

2) Qual planeta tem a órbita mais circular (menor excentricidade)? 

3) Qual planeta tem órbita mais elíptica (maior excentricidade)? 

4) Qual planeta tem maior distância entre os focos? E qual tem menor distância? 

5) Como a distância entre os focos se relaciona com a excentricidade da elipse? 

Lei correspondente 

à observação 

Mostra o semi-

eixo maior 
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 2ª Lei:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Simulador das Leis de Kepler sobre o Movimento dos Planetas mostrando a 2ª Lei. 

 
Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/Orbit/nebraska.htm 

 

Para a segunda lei, observe os comandos abaixo da figura.  

 

Em “start sweeping” podemos demarcar uma ou mais áreas com um clique no mouse. 

Tente marcar áreas afastadas entre si para melhor observação. A limpeza das áreas na 

animação se dá em “erase sweeps”. 

Ajusta o 

tamanho da área Inicia a marcação 

da área 

Apaga a 

marcação da 

área 

Varredura 

contínua 

Efeito 

sonoro 

Seleciona o planeta a 

ser observado 

 Ajusta o valor do semi-eixo 

em Unidades Astronômicas 

Ajusta o valor da 

excentricidade da órbita 

Inicia a Animação 

Ajusta a escala temporal em 

anos/segundo 

Opções de visualização das órbitas, 

posição dos planetas, nomes e tela 

gradeada 

Lei correspondente 

à observação 
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Em “adjust size”, define-se o tamanho da área a qual queremos marcar durante a órbita 

do planeta. Em “sweep continuously” as áreas se marcarão automaticamente uma atrás da 

outra. 

 

Clique “Use sound effect” é um efeito sonoro durante a marcação das áreas. 

 

Em “a fractional sweep size of” mostra o valor fracional e percentual da área ajustada 

em unidades astronômicas ao quadrado (U.A.
2
), assim como o tempo decorrido em anos 

terrestres. 

 

Os demais comandos posicionados na direita da simulação são iguais aos da primeira 

lei. 

 

Responda: 

1) Qual planeta varia mais sua velocidade ao longo da órbita? 

2) Para esse planeta clique em “start sweeping” de maneira a demarcar várias 

áreas varridas. Compare as formas dessas áreas em pontos extremos dessas órbitas. Onde a 

área é mais fina e comprida? Onde a área é mais larga e achatada?  Verifique os tamanhos 

dessas áreas (observe o valor de percentual em “a fractional sweep size of” embaixo, no 

centro). 

3) Ajuste o tamanho da área a ser observada em 1/8 (12,5%) em “adjust size”. 

Qual planeta percorre essa área em menos tempo? Qual planeta percorre em mais tempo? O 

que se conclui disso a respeito das velocidades dos diferentes planetas (Relacione a 

velocidade com a distância ao Sol)? 

 

 

 

 

 

 

 3ª Lei: 
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Selecione o planeta a ser estudado; automaticamente o período (mostrado em anos terrestres) 

e o semieixo maior (em unidades astronômicas) se mostrarão abaixo da animação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Figura 3– Simulador das Leis de Kepler sobre o Movimento dos Planetas mostrando a 3ª Lei. 

 
 Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/Orbit/nebraska.htm 

 

Responda: 

Equação do período de 

translação do planeta 

Gráfico do tempo em 

anos terrestres  x Valor 

do semi-eixo maior Seleciona o Tipo 

de gráfico 

Seleciona o planeta a 

ser observado 

 Ajusta o valor do semi-eixo em 

Unidades Astronômicas 

Ajusta o valor da 

excentricidade da órbita 

Inicia a Animação 

Ajusta a escala temporal em 

anos/segundo 

Opções de visualização das órbitas, 

posição dos planetas, nomes e tela 

gradeada 
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1) Qual o tempo de translação (órbita em torno do Sol) do planeta? 

2) Se alterarmos a excentricidade, sem mudar o semi-eixo, mudará o  tempo  de 

translação? O que acontece durante o percurso do planeta? 

3) Se alterarmos o semi-eixo maior, sem alterarmos a excentricidade, o que 

acontece com o tempo de translação? 

 


