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Física 
 

Ciência Moderna e Leis de Keppler 
 
Resumo 

 
Leis de Kepler  

 

• 1ª Lei de Kepler: Lei das órbitas 

 

“As órbitas descritas pelos planetas em redor do sol são elipses, com o Sol num dos focos”. 

Ou seja, Kepler descobriu que as órbitas dos planetas não era circular, como dizia a física em sua época, mas eram 
elípticas. Ele também percebeu que o movimento do planeta ao longo da órbita não é uniforme: a velocidade é maior 
quando ele está no ponto mais próximo do sol – chamado de periélio (peri: perto, hélio: sol) – e menor quando ele está 
mais  afastado – chamado de afélio (aphelium: longínquo).  

 

A figura mostra as órbitas elípticas de alguns planetas do sistema solar. 

• 2ª Lei de Kepler: Lei das áreas 
 

 “O raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais”. 
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Ou seja, se o intervalo de tempo para percorrer certa área A for igual ao intervalo de tempo para percorrer uma certa 
área B, essas áreas são iguais. Da figura:  

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐴𝐴 = Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐵𝐵 

 

• 3ª Lei de Kepler: Lei dos períodos 
 

“Os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si como os cubos 
de suas distâncias médias ao Sol”. 

 

Ou seja, podemos montar a equação: 

�
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Assim, a partir da relação entre os períodos de revolução de dois planetas, é possível descobrir a relação entre suas 
distâncias médias ao Sol. 

Como descobrir o período T de revolução de um corpo artificial em órbita a uma distância R do centro do sol? Podemos 
afirmar, então, que: 

𝑅𝑅³
𝑇𝑇²

= 𝑘𝑘 

A partir de cálculos envolvendo o movimento do planeta, podemos dizer que essa constante “k” vale k = GM/4π² = 
GR²/4π². Dessa forma: 

R³/T² = C = GM/4π² = GR²/4π² 

𝑅𝑅³
𝑇𝑇²

= 𝑘𝑘 =
𝐺𝐺𝐺𝐺
4𝜋𝜋²

=
𝐺𝐺𝑅𝑅
4𝜋𝜋²

 

 
Em que “M” e “R” são, respectivamente, a Massa do Sol e a distância entre o corpo e o centro do sol. 
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Exercícios 

 
1.  (Unicamp 2015)  A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não 

circulares. A segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante. 
PERRY, Marvin. Civilização Ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 289. (Adaptado) 

 
É correto afirmar que as leis de Kepler  
 
a) confirmaram as teorias definidas por Copérnico e são exemplos do modelo científico que passou a vigorar a 

partir da Alta Idade Média.    
b) confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas usadas no 

período do descobrimento da América.    
c) são a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram as premissas cientificas que vigoram até hoje.    
d) forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela 

Igreja naquela época.    
  

2. (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.    
  

3. (Ufrgs 2015)  A elipse, na figura abaixo, representa a órbita de um planeta em torno de uma estrela S.  Os pontos 
ao longo da elipse representam posições sucessivas do planeta, separadas por intervalos de tempo iguais. As 
regiões alternadamente coloridas representam as áreas varridas pelo ralo da trajetória nesses intervalos de tempo. 

Na figura, em que as dimensões dos astros e o tamanho da órbita não estão em escala, o segmento de reta SH  

representa o raio focal do ponto H,  de comprimento p.  
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Considerando que a única força atuante no sistema estrela-planeta seja a força gravitacional, são feitas as seguintes 
afirmações. 
I. As áreas 1S  e 2S ,  varridas pelo raio da trajetória, são iguais.  

II. O período da órbita é proporcional a 3p .    
III. As velocidades tangenciais do planeta nos pontos A  e H,  AV  e HV ,  são tais que A HV V .>  
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas I e II.    
c) Apenas I e III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    

 
4. (Unesp 2014)  Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior, em tamanho, do sistema solar. Hoje, 

são conhecidos mais de sessenta satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está a uma distância 
média de 1 200 000 km de Saturno e tem um período de translação de, aproximadamente, 16 dias terrestres ao 
redor do planeta. 
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Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância média de Saturno de 300 000 km. 
Considere: 
 

 
 
O período aproximado de translação de Tétis ao redor de Saturno, em dias terrestres, é  
a) 4.    
b) 2.    
c) 6.    
d) 8.    
e) 10.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
O ano de 2009 foi proclamado pela UNESCO o Ano Internacional da Astronomia para comemorar os 400 anos 
das primeiras observações astronômicas realizadas por Galileu Galilei através de telescópios e, também, para 
celebrar a Astronomia e suas contribuições para o conhecimento humano. 
O ano de 2009 também celebrou os 400 anos da formulação da Lei das Órbitas e da Lei das Áreas por Johannes 
Kepler. A terceira lei, conhecida como Lei dos Períodos, foi por ele formulada posteriormente.  
 
 

5. (Ufrgs 2010)  Sobre as três leis de Kepler são feitas as seguintes afirmações 
I. A órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos. 
II. O segmento de reta que une cada planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. 
III. O quadrado do período orbital de cada planeta é diretamente proporcional ao cubo da distância média do 

planeta ao Sol. 
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas I e II.    
e) I, II e III.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a 
situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas, considerando que suas órbitas são circulares, 
que o raio da órbita terrestre T(R )  mede 111,5 10 m⋅  e que o raio da órbita de Júpiter J(R ) equivale a 117,5 10 m⋅
. 
 

 
 
 

6. (Unicamp 2012)  De acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução e o raio da órbita desses planetas 

em torno do Sol obedecem à relação 
2 3

J J

T T

T R
T R

   
=   

   
 em que em que JT  e TT são os períodos de Júpiter e da 

Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares representadas na figura, o valor de JT em anos 

terrestres é mais próximo de  
a) 0,1.    
b) 5.    
c) 12.    
d) 125.    
  

7. (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.     
  

8. (Fgv 2017)  Johannes Kepler (1571-1630) foi um cientista dedicado ao estudo do sistema solar. Uma das suas leis 
enuncia que as órbitas dos planetas, em torno do Sol, são elípticas, com o Sol situado em um dos focos dessas 
elipses. Uma das consequências dessa lei resulta na variação  
a) do módulo da aceleração da gravidade na superfície dos planetas.    
b) da quantidade de matéria gasosa presente na atmosfera dos planetas.    
c) da duração do dia e da noite em cada planeta.    
d) da duração do ano de cada planeta.    
e) da velocidade orbital de cada planeta em torno do Sol.    
  
 

9. (Epcar (Afa) 2012)  A tabela a seguir resume alguns dados sobre dois satélites de Júpiter. 
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Nome 
Diâmetro 

aproximado (km) 
Raio médio da órbita em relação ao 

centro de Júpiter (km) 

Io 33,64 10⋅  54,20 10⋅  

Europa 33,14 10⋅  56,72 10⋅  

 
Sabendo-se que o período orbital de Io é de aproximadamente 1,8 dia terrestre, pode-se afirmar que o período 
orbital de Europa expresso em dia(s) terrestre(s), é um valor mais próximo de  
a) 0,90    
b) 1,50    
c) 3,60    
d) 7,20    
  

10. (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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Gabarito 
 
1. D 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Física] 
As leis de Kepler forneceram subsídios para o modelo heliocêntrico (Sol no centro) contrapondo-se ao sistema 
geocêntrico (Terra no centro) até, então, defendido pela igreja naquela época. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
Somente a alternativa [D] está correta. A questão remete ao Renascimento Científico vinculado ao Renascimento 
Cultural dos séculos XIV, XV e XVI. O espírito Renascentista é pautado pela investigação, a busca do 
conhecimento, seja pelo método indutivo vinculado ao Empirismo ou ao pelo método dedutivo associado ao 
Racionalismo. Questionava-se qualquer tipo de autoridade, sobretudo o poder da Igreja que era ancorada na 
filosofia grega de Aristóteles. Este pensador defendia uma visão geocêntrica de mundo e teve apoiou de outros 
estudiosos antigos como Ptolomeu. A Igreja católica no medievo baseou-se no pensamento aristotélico-ptolomaico 
antigo e também defendeu o geocentrismo. No entanto, alguns estudiosos do Renascimento Científico começaram a 
questionar esta pseudo-visão. Entre eles estão Copérnico, 1473-1543, que escreveu o livro “Da Revolução Das 
Esferas Celestes”, em que combateu a tese geocêntrica e defendeu o heliocentrismo e Johannes Kepler, 1571-1630, 
pensador alemão que formulou três leis importantes para a Revolução Cientifica do século XVII que consolidou o 
heliocentrismo. Primeira Lei: das órbitas, os planetas giram em órbitas elípticas ao redor do sol. Segunda Lei: das 
áreas, um planeta girará com maior velocidade quanto mais próximo estiver do sol. Terceira Lei: a relação do cubo 
da distância média de um planeta ao sol e o quadrado do período da revolução do planeta é uma constante sendo a 
mesma para todos os planetas.   
 

2. 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.    
 

3. C 
[I] Correta. A segunda lei de Kepler afirma que o segmento de reta Sol-planeta varre áreas iguais em intervalos de 
tempo iguais.  
[II] Incorreta. O quadrado do período (T) da órbita é proporcional ao cubo do raio médio (r) da trajetória 

(semieixo maior da elipse): 2 3T k r .=    

[III] Correta. O movimento do planeta é acelerado de H para A e retardado de A para H. Portanto, A HV V .>    
 

4. B 

Dados: 
5 5

1 2 1r 1.200.000km 12 10 km; r 300.000km 3 10 km;T 16dias.= = × = = × =  
Aplicando a Terceira Lei de Kepler: 
 

32 3 2 5
2 2 2

51 1
32

22
2

2

T r T 3 10     
T r 16 12 10

T 1 256     T  4  
256 4 64

T 2 dias.   

     × = ⇒ = ⇒          ×     

 = ⇒ = = ⇒ 
 

=
   

 
5. E 

As três afirmações são, nessa mesma ordem, a 1ª, 2ª e 3ª Leis de Kepler.   
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6. C 

Dados: RT = 1,5×1011 m; RJ = 7,5×1011 m. 
O período de revolução da Terra é TT = 1 ano terrestre. 
Aplicando a expressão dada para a terceira lei de Kepler: 

3 32 2 11
2 3J J J
J J11T T

T R T 7,5 10      T 5     T 125 11,2.
T R 1 1,5 10

     ×  = ⇒ = ⇒ = ⇒ = =          ×    

  
Entre as opções dadas, a resposta mais próxima é: JT 12 anos terrestres.≅    
 

7. 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.   
 

8. E 
A velocidade orbital do planeta varia na órbita, pois quando este se aproxima da estrela, sua velocidade cresce e 
quando se afasta sua velocidade diminui.   
 

9. C  

Matematicamente, a terceira lei de Kepler pode ser expressa por: 
2

3
T K
r

= , em que T representa o período orbital, r 

o raio médio orbital e K uma constante de proporcionalidade. 
 
Como os satélites Io e Europa giram em torno do mesmo centro, que é Júpiter, devido à força gravitacional trocada 
com o planeta, podemos escrever que: 
 

2 22 2Europa Europa 2Io
Europa3 3 5 3 5 3

Europa Io

T TT (1,8) T 13,27
r r (6,72.10 ) (4,20.10 )

= → = → ≈

 
EuropaT 3,64≈  dias terrestres.   

 
10. C 

A existência das estações é devido à inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da eclíptica.  
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