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Física dos corpos celestes 

Teoria 

 

Física dos corpos celestes 

Estudar gravitação é tentar entender um pouco mais sobre o Universo que nos cerca. Desde que o Homem 

começou a pensar e a filosofar sobre a vida, começou também a pensar sobre o céu, Sol, Lua, Terra e astros.  

No século VI a.C. os filósofos gregos construíram modelos para explicar a Terra e o Universo. Embora alguns 

modelos como o de Anaximandro, em que o Sol era um buraco num anel com fogo em torno da Terra, não 

pareçam ter sentido nos dias de hoje, eles tiveram importância pela ajuda que deram ao desenvolvimento do 

pensamento científico. 

 

O desenvolvimento da matemática permitiu calcular distâncias importantes na compreensão da astronomia. 

Após medir o tamanho da Terra em 276 a.C. Erastóstenes, usando métodos de projeção geométrica, 

conseguiu também medir o diâmetro da Lua através de eclipses e a distância da Terra à Lua. Aristarco e 

Anaxágoras conseguiram medir distância também para o Sol. Essas medidas ajudavam a pensar um modelo 

dinâmico para o Universo. Aristarco de Samos foi um dos primeiros filósofos respeitados a sugerir que a Terra 

orbitava em torno do Sol. Contudo, a ideia de uma Terra estática era mais coerente com a época, o que ainda 

ajudava no sentido de que, se a Terra é o centro do Universo, todas as coisas sejam atraídas para ela. Essa 

foi uma ideia que precisou de aproximadamente 18 séculos para ser explicada, quando Sir Isaac Newton cria 

sua teoria da gravitação. 

 

Dentre os pensadores, filósofos e cientistas que participaram da evolução dos conceitos de gravitação, 

devemos destacar alguns: 

 

 

Cláudio Ptolomeu (século II) 

Para ele, a Terra estava no centro do Universo, pois sem isso todas as coisas iriam cair no espaço. Os planetas 

e o Sol giravam em órbitas circulares com a Terra no centro (Geocentrismo). Sua teoria, embora complexa, 

era bastante funcional e fazia previsões com bastante precisão. Seu modelo possuía uma dificuldade, pois 

os planetas Marte, Júpiter e Saturno possuem um movimento retrógrado vistos da Terra, isto é, eles vão e 

voltam no céu ao longo de suas órbitas em um movimento chamado de “laçada”. Para explicar isso Ptolomeu 

cria órbitas circulares dentro de órbitas circulares (são os chamados epiciclos). Embora complexo, o modelo 

Ptolomaico durou muitos anos especialmente por ser compatível com as ideias de Aristóteles, que eram bem 

aceitas pela Igreja, e por fazer previsões precisas de eventos celestes. 

 

Nicolau Copérnico (1473-1543) 

É o primeiro a escrever que a Terra gira em torno do Sol. Produz um modelo em que o Sol está no centro do 

sistema solar (Heliocentrismo) e que os planetas giram em torno do Sol. Seu modelo também faz previsões 

como o de Ptolomeu, contudo, não é perfeito. Para Copérnico as órbitas dos planetas são circunferências e o 

Sol está no centro. Morre no ano da publicação de seu livro sobre Heliocentrismo. 
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Galileu Galilei (1564-1642) 

Foi físico, matemático, astrônomo, filósofo e sua importância para a ciência é enorme; muitas vezes chamado 

de pai da ciência. Com o uso de um telescópio, Galileu estudou a Lua e fez desenhos de suas crateras. Essa 

observação ficava contrária a ideia de Ptolomeu de esferas perfeitas. Galileu identificou luas em Júpiter, fato 

que o levou a pensar que, “se existe algum corpo celeste com satélites próprios, por que a Terra não poderia 

estar em órbita também?” Estudou e cartografou as fases de Vênus e seus estudos e previsões eram 

coerentes com um modelo centrado no Sol. Escreve um livro ("Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas do 

Mundo") para explorar as visões centradas no Sol e na Terra. A Inquisição acusa Galileu de heresia e ele é 

obrigado a negar suas ideias. É condenado a prisão domiciliar pelo resto de sua vida e seu livro acrescentado 

a lista de livros proibidos. 

 

Tycho Brahe (1546 – 1601) 

Astrônomo de renome para a época, conhecia as ideias de Copérnico, mas criou um modelo misto. A Terra 

era o centro do universo, o Sol girava em torno da Terra e os planetas giravam em torno do Sol. Passou a vida 

fazendo medidas astronômicas que foram de grande valia, após sua morte, para seu discípulo Johannes 

Kepler. Através dessas medidas (e de outras próprias) esse discípulo veio a se tornar uma das principais 

figuras para a gravitação. 

 

Johannes Kepler (1571 – 1630) 

Matemático exemplar e astrônomo de fabulosa percepção, Kepler é responsável pela identificação e 

interpretação das três leis que regem os movimentos dos corpos celestes. Ao abandonar a órbita circular, 

consegue desvencilhar os desvios causados pelo modelo de Copérnico. Com as meticulosas observações e 

medidas de Tycho Brahe consegue perceber relação entre as áreas varridas pelos raios dos planetas e o 

tempo de suas passagens. Elabora ainda uma relação entre período de rotação e raio da órbita que será 

depois corroborada por Newton. 

 

Isaac Newton (1643- 1727) 

A contribuição de Newton para a ciência também é vasta. No campo da gravitação consegue explicar como 

os corpos caem e assim endossar o modelo copernicano de heliocentrismo. Enuncia que a força de atração 

entre dois corpos depende do produto das massas e do inverso do quadrado da distância. Assim consegue 

explicar o movimento de um corpo em órbita e como colocá-lo em órbita. 

 

As Leis de Kepler 

1° Lei de Kepler: Lei das Órbitas 

 

Figura 01 – Lei das órbitas 
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A primeira lei de kepler diz que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. O Sol ocupa um dos 

focos dessa elipse. 
 

Nessa elipse temos dois pontos importantes: o Afélio e o Periélio. Periélio é o ponto de proximidade do Sol 

[Peri + Helio = posição em torno + Sol]. Jà o Afélio é o ponto mais afastado do Sol [Apo + Helio = aphelium  - 

afastado + Sol] 

 

2° Lei de Kepler: Lei das Áreas 

A segunda lei de Kepler diz que o raio médio que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em iguais intervalos 

de tempo. 

 
Figura 02 – Lei das áreas 

 

Mas o que isso quer dizer? Bom, isso garante que a velocidade com que as áreas sao varridas é igual. Essa 

velocidade é chamada de velocidade areolar e é uma constante. 

 

𝑉𝑎𝑟𝑒𝑜𝑙𝑎𝑟 =
𝐴

𝑇
=
𝐴′

𝑇′
 

 

Apesar da velocidade areolar ser constante, a velocidade linear tangencial não é constante. A velocidade 

tangencial é a velocidade que o planeta desenvolve no movimento em torno do Sol. De uma olhada na figura 

02, pode-se perceber pelo desenho que a área do lado esquerdo (próximo ao Sol – periélio) é menor do que a 

área do lado direito (afastado do Sol – afélio). 

 

𝑉𝑝𝑒𝑟𝑖é𝑙𝑖𝑜 > 𝑉𝑎𝑓é𝑙𝑖𝑜 

 

Pela Lei das Áreas o tempo é diretamente proporcional a área varrida pelo raio médio vetor. Assim o planeta 

leva mais tempo no afélio do que no periélio. Logo a velocidade linear tangencial no afélio é menor do que no 

periélio. O planeta acelera quando se aproxima do Sol e desacelera quando se afasta do Sol. 

 

3° Lei de Kepler: Lei dos Períodos 

A terceira lei de Kepler diz que o quadrado do período (T) de revolução de um planeta em torno do Sol é 

diretamente proporcional ao cubo do raio médio (a) da órbita  

 

𝑇² = 𝑘𝑎³ 

𝑇²

𝑎³
= 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
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Exercícios 

 

1. A velocidade da Terra ao passar pelo periélio em torno do sol é: 

a) máxima. 

b) diminuída. 

c) constante como m toda trajetória. 

d) o movimento da terra é desacelerado. 

e) N.D.A. 
 
 

2. Considere uma estrela em torno da qual gravita um conjunto de planetas. De acordo com a 1ª lei de 

kepler: 

a) todos os planetas gravitam em órbitas circulares. 

b) todos os planetas gravitam em órbitas elípticas, cujo centro é a estrela. 

c) as órbitas são elípticas, ocupando as estrelas um dos focos da elipse.  

d) eventualmente a órbita pode ser circular ocupando a estrela. 
 
 

3. (G1 - IFSP 2012)  Muitos ainda acreditam que como a órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse e o 

Sol não está no centro dessa elipse, as estações do ano ocorrem porque a Terra ora fica mais próxima 

do Sol, ora mais afastada. Se isso fosse verdade, como se explica o fato de o Natal ocorrer numa época 

fria (até nevar) nos países do hemisfério norte e no Brasil ocorrer numa época de muito calor? Será que 

metade da Terra está mais próxima do Sol e a outra metade está mais afastada? Isso não faz sentido. 

A existência das estações do ano é mais bem explicada:  

a) pelo fato de o eixo imaginário de rotação da Terra ser perpendicular ao plano de sua órbita ao redor 

do Sol.    

b) pelo fato de em certas épocas do ano a velocidade de translação da Terra ao redor do Sol ser maior 

do que em outras épocas.    

c) pela inclinação do eixo imaginário de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita ao redor 

do Sol.    

d) pela velocidade de rotação da Terra em relação ao seu eixo imaginário não ser constante.    

e) pela presença da Lua em órbita ao redor da Terra, exercendo influência no período de translação da 

Terra ao redor do Sol.    
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4. (UFSM 2014) Os avanços nas técnicas observacionais têm permitido aos astrônomos rastrear um 

número crescente de objetos celestes que orbitam o Sol. A figura mostra, em escala arbitrária, as 

órbitas da Terra e de um cometa (os tamanhos dos corpos não estão em escala). Com base na figura, 

analise as afirmações:  

 

I. Dada a grande diferença entre as massas do Sol e do cometa, a atração gravitacional exercida pelo 

cometa sobre o Sol é muito menor que a atração exercida pelo Sol sobre o cometas. 

II. O módulo da velocidade do cometa é constante em todos os pontos da órbita.  

III. O período de translação do cometa é maior que um ano terrestre.  

 

Está(ão) correta(s)   

a) apenas I.      

b) apenas III.     

c) apenas I e II.     

d) apenas II e III.     

e) I, II e III.    

  

 

5. (Udesc 2018)  Analise as proposições com relação às Leis de Kepler sobre o movimento planetário.  

I. A velocidade de um planeta é maior no periélio.  

II. Os planetas movem-se em órbitas circulares, estando o Sol no centro da órbita.  

III. O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita.  

IV. Os planetas movem-se em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos.  

V. A velocidade de um planeta é maior no afélio.  

 

Assinale a alternativa correta.   

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.     

b) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.     

c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.     

d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.     

e) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.     
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Gabarito 

 

1. A 

Foi visto na teoria que a velocidade é máxima quando o astro está localizado no periélio e mínima quando 

está localizado no afélio. 

 

2. C 

Foi visto na teoria que as órbitas são elípticas (afinal, toda a análise foi feita baseado nisso). Órbitas 

elípticas não possuem um centro. Com isso, gabarito fica letra C. 

 

3. C 

A existência das estações se deve à inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da 

eclíptica.   

 

4. B 

[I] INCORRETA. Pelo Princípio da Ação-Reação, essas forças têm a mesma intensidade. 

[II] INCORRETA. De acordo com a 2ª Lei de Kepler, se a trajetória do cometa é elíptica, seu movimento é 

acelerado quando ele se aproxima do Sol e, retardado, quando se afasta. 

[III] CORRETA. A 3ª Lei de Kepler garante que corpos mais afastados do Sol têm maior período de 

translação.    

 

5. C 

[I] Verdadeira. Quando o planeta passa mais próximo do Sol (periélio) sua velocidade é maior, resultado 

do movimento acelerado do afélio até o periélio. 

[II] Falsa. Kepler postulou em sua primeira lei que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do 

Sol, ocupando este um dos focos da elipse. 

[III] Verdadeira. A terceira lei de Kepler relaciona o período de revolução   dos planetas com a distância 

média ao Sol, de acordo com a equação:    

[IV] Verdadeira. Corresponde à primeira lei de Kepler. 

[V] Falsa. Sendo o afélio o ponto mais longe do Sol, os planetas possuem sua menor velocidade.   

 

 


