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RESUMO 

 

 

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DAS LEIS DE KEPLER 

 

Victor Rocha Rodrigues da Silva 

 

Orientador: 

José Augusto Oliveira Huguenin 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de 

Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física (MNPEF) da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à obtenção do 

título de Mestre em Ensino de Física. 

 

A presente dissertação, intitulada Sequências didáticas para o ensino das Leis de Kepler, é 

uma proposta baseada em elementos da Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Paul 

Ausubel. Inclui relatos e análises da aplicação de dois produtos educacionais (As Leis de 

Kepler por meio de simulações computacionais e As Leis de Kepler por meio de sequências 

de atividades) desenvolvidos com a finalidade de serem potencialmente significativos para o 

ensino dessas Leis. A metodologia empregada, utilizando uma sequência didática por produto, 

foi a de fragmentar o conteúdo em pequenos blocos temáticos, de tal forma que cada um 

deles, após a mediação do professor e a discussão com e entre os alunos, fornecesse as con-

dições necessárias para que pudessem ocorrer mudanças na estrutura cognitiva dos alunos, a 

partir da ancoragem de seus conhecimentos prévios (subsunçores) com novas ideias, e que, ao 

final, os blocos servissem de organizadores prévios para o bloco seguinte. O primeiro produto 

destina-se ao ensino médio regular e tem por objetivo discutir as três Leis de Kepler em uma 

abordagem introdutória, mais conceitual do que matematizada, fazendo uso de Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), por meio do simulador Planetary Orbit 

Simulator da Universidade de Nebraska-Lincoln. O referido produto é constituído de quatro 

partes que abordam o movimento de planetas em órbitas keplerianas (não perturbadas) em 

torno do Sol. O segundo destina-se a fornecer a alunos de alto rendimento em atividades 

extraclasse (grêmios de Física ou Astronomia) aprofundamento em Mecânica Clássica, inclu-

indo ferramentas matemáticas (produto vetorial e noções de Cálculo Diferencial), conceitos 

físicos (torque, momento angular, momento de inércia e velocidade angular) e relações entre 

eles, o que permite demonstrar o Princípio de Conservação do Momento Angular, a partir da 

2ª Lei de Newton e daí, em seguida, a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas). Esse segundo produto 

é constituído de duas partes que abordam as mesmas Leis. Acredita-se que a aplicação das 
propostas permita aos alunos a aquisição de: i) uma visão mais ampla da Astronomia, com-

preendendo os principais aspectos qualitativos e quantitativos das Leis que regem o movi-

mento dos corpos celestes; ii) um olhar mais crítico ao analisarem informações, muitas vezes 

de livros ou sites ditos confiáveis; iii) capacidade de aplicar o Princípio da Conservação do 

Momento Angular em outros contextos e iv) compreensão para aplicar a 3ª Lei de Kepler (Lei 

dos Períodos) ao cálculo da massa de corpos celestes, como a do Sol. Além disso, mediante a 

comparação entre o valor encontrado para a massa do Sol e o valor de referência para ela, for-



 
 

necido pelo The Astronomical Almanac Online! do United States Naval Observatory (USNO), 

espera-se que os alunos sejam capazes de avaliar a possível compatibilidade da 3
a
 Lei de Ke-

pler com órbitas elípticas dentro de uma precisão pré-estabelecida, embora tal Lei seja de-

monstrada no ensino médio apenas para órbitas circulares. A estratégia didática utilizada foi a 

aula expositiva-dialogada. A metodologia empregada na análise dos dados obtidos, a partir 

dos cadernos de respostas e dos questionários de avaliação das propostas respondidos pelos 

alunos, foi essencialmente qualitativa cujos resultados corroboram com a existência de indíci-

os de aprendizagem significativa e de que os demais objetivos tenham sido alcançados em di-

ferentes graus. 

 

Palavras-chave: Astronomia. Kepler. sequências didáticas. TDIC. aprendizagem significativa. 
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Nacional Profissional em Ensino de Física – 

MNPEF) – at Universidade Federal Fluminense 

(UFF), as partial requirement to obtain a Master´s 
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The present thesis, called Didactic Sequences to Teach Kepler’s Laws, is a proposal based on 

elements of the Meaningful Learning Theory of David Paul Ausubel. It includes reports and 

analyses of the application of two educational products (Kepler’s Laws through computer 

simulations and Kepler’s Laws by means of activity sequences) developed for the purpose of 

being potentially significant to the teaching of these Laws. The methodology used, by 

applying a didactic sequence per product, consisted of fragmenting the content in small 

modules, in such a way that each one of them, after the mediation by the teacher and the 

discussion with and among the students, would provide the necessary conditions to cause 

changes in students’ cognitive structure, from their anchorage of their previous knowledge 

(subsumers) with the new ideas and that, in the end, those blocks could be used as advance 

organizer of the following block. The first product, intended to be used for high school 

purposes, discusses the three Laws of Kepler in an introductory approach, more focused on 

concepts than on mathematics itself, and makes use of Digital Information and 

Communication Technologies (DICT) through the Planetary Orbit Simulator of the University 

of Nebraska-Lincoln. Such a product is composed of four parts that address the movement of 

planets in Keplerian orbit (undisturbed) around the Sun. The second one is designed to 

provide students with high academic performance, in extra class activities (Physics or 

Astronomy students’ associations), with in-depth studies on Classical Mechanics, including 

mathematical tools (vector product and differential calculus), physical concepts (torque, 

angular momentum, moment of inertia and angular speed) and the relationships among them, 

allowing the demonstration of the Principle of Conservation of Angular Momentum of the 

Newton’s Second Law, and, accordingly, as a result, Kepler’s Second Law (Law of Areas). 
We believe that the application of such proposals will enable students to gain: i) a broader 

vision of Astronomy, including the main qualitative and quantitative aspects of the laws 

governing the motion of celestial bodies; ii) a more critical view when analyzing information 

provided from books or the so-called trustable websites; iii) the ability to apply the Principle 

of Conservation of Angular Momentum to other contexts, and iv) the understanding about 

applying Kepler’s Third Law (Law of Periods) for the calculation of the mass of celestial 

bodies, such as the Sun. Moreover, based on the comparison between the value found for the 



 
 

mass of the Sun and its reference value, given by The Astronomical Almanac Online! of the 

United States Naval Observatory (USNO), the students should be able to evaluate the possible 

compatibility of Kepler’s Third Law with elliptical orbits within a predetermined precision, 

although such a Law is demonstrated, at high schooling, only for circular orbits. The didactic 

strategy used herein was the lecture through dialogue. The methodology used in the analysis 

of the data obtained from the students’ notebooks and proposed evaluation questionnaires 

answered by the students was essentially qualitative, whose results corroborate with the 

existence of evidences of meaningful learning and that the other objectives have been 

achieved to varying degrees. 

 

Key words: Astronomy. Kepler. didactic sequences. DICT. meaningful learning. 
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CAPÍTULO  1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Homem e o Universo: o papel da Astronomia 

 

O Homem movido pela incansável curiosidade, pelo desejo de predizer o futuro, de 

reconhecer padrões nos céus que permitissem normatizar práticas no seu dia-a-dia (ex.: agri-

cultura) ou de se localizar tanto em terra como no mar, desenvolveu, aperfeiçoou e/ou aplicou, 

ao longo dos tempos, um conjunto de instrumentos, técnicas, modelos, leis e teorias que jun-

tos compõe um corpo de conhecimento a que se denominou Astronomia. 

Como se originou o Universo? Qual astro encontra-se no centro dele? Qual é a me-

lhor época para o plantio e a colheita? Como se orientar pelos astros? Que leis regem o movi-

mento deles? Essas são apenas algumas poucas perguntas que inquietaram a humanidade du-

rante séculos. Ao tentar responder a algumas delas, teve início uma série de profundas mudan-

ças que, na maioria das vezes, se inter-relacionam: social, ao estabelecer padrões de contagem 

de tempo cada vez mais precisos pela criação e pelo aperfeiçoamento contínuo dos calendá-

rios e relógios; agrícola, ao maximizar a produção pelo estabelecimento das melhores épocas 

para o plantio e a colheita de diferentes cultivos; geográfica, ao consentir ao Homem conhe-

cer o espaço em que vive pelo esforço em mapear a real forma singular da Terra e tudo que 

nela existe; marítima e comercial, ao permitir o descobrimento de novas terras e o estabele-

cimento de novas rotas comerciais, o que possibilitou agregar enormes riquezas, com altera-

ções significativas na geopolítica, possível somente com a invenção e o progressivo aperfeiço-

amento dos cronômetros marinhos que oportunizaram a determinação da longitude geográfica 

de maneira satisfatória e, segundo Matsuura (2014, 2 v., v. 1, p. 133-134), a invenção da 

constelação do Cruzeiro do Sul, muito provavelmente pelos portugueses, o que permitiu obter 

a latitude geográfica no Hemisfério Sul na ausência da Estrela Polar; cultural (costumes, 

artes, gastronomia, etc.), ao estabelecer laços com outros povos e científica e tecnológica, 

pelo intercâmbio de saberes por meio da cooperação mútua, da compra ou da pilhagem. No 

entanto, algumas das perguntas que as motivaram continuam em aberto, com respostas par-

ciais, mesmo após séculos de desenvolvimento desta bela Ciência. 

Que formas de matéria e energia o Universo contém? Qual é a sua idade e tamanho? 

Como estão distribuídas nele as galáxias? Há vida em outros planetas? Essas são apenas mais 

algumas poucas perguntas que se somam às anteriores e que inquietam a humanidade. Hoje o 
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Homem continua a explorar o Universo, seja pelo refinamento de técnicas, modelos e teorias, 

seja pela construção de novos e modernos telescópios terrestres, espaciais ou pelo envio de 

naves e sondas espaciais a lugares remotos, outrora inimagináveis. Como pode-se perceber, 

Ciência e Tecnologia se autoimpulsionam, no entanto, nem sempre estão no mesmo passo. 

Foi pelo intermédio da Astronomia que a humanidade tomou conhecimento da forma mais 

limpa e de alto rendimento de geração de energia, a fusão nuclear, que ocorre no coração das 

estrelas. Todavia, elas não foram capazes de torná-la comercialmente rentável. 

 

1.2 Por que ensinar Astronomia? 

 

Não devemos acreditar nos muitos que dizem que só as pessoas livres devem ser 

educadas, deveríamos antes acreditar nos filósofos que dizem que apenas as pessoas 

educadas são livres (EPICTETO, Discursos, apud SAGAN, 1996, p. 343). 

 

Na visão do autor, ser educado inclui também ser alfabetizado cientificamente. Mas 

o que isso significa? Segundo Gaspar (1993, p. 44), em opinião compartilhada pelo autor, é 

ser capaz de compreender criticamente um artigo científico em uma revista de divulgação ci-

entífica ou em um jornal, de se posicionar de maneira crítica, coerente e com embasamento te-

órico em temas relacionados a Ciência & Tecnologia, que afetam o próprio indivíduo ou a so-

ciedade como um todo, sem, é claro, descuidar-se dos aspectos éticos inerentes. 

Em 1504, Cristóvão Colombo fez se valer de um ardil baseado em seu conhecimento 

de Astronomia para forçar indígenas a realizar trabalhos do interesse dele, conforme nos rela-

ta Mourão (2000, p. 118-119): 

 

Durante a quarta viagem (1502-1504), iniciada com a saída de Cádiz, em 11 de maio 

de 1502, acompanhada de Bartolomé de Las Casas e do seu filho Fernando, 

[Cristóvão] Colombo [(1451-1506)] teve de enfrentar uma verdadeira odisséia. Em 

Jamaica, uma parte da tripulação se revoltou enquanto os indígenas se recusavam a 

reabastecê-los. Diante dessa dificuldade, Colombo não hesitou em recorrer a um 

pseudomilagre. Ele sabia, por ter folheado as efemérides, que deveria ocorrer nos 

próximos três dias um eclipse total da Lua, visível naquela região. Num golpe de 

mestre, reuniu os indígenas e comunicou que dentro de três dias, com auxílio do seu 

Deus que habitava o céu, iria fazer desaparecer a Lua. Alguns aceitaram a idéia e 

permaneceram temerosos, outros não acreditaram. Na noite de quinta-feira, dia 29 

de fevereiro de 1504, quando encontrava-se na ilha da Jamaica, no porto de Santa 

Glória, quase no meio da ilha, na sua parte setentrional, logo que a Lua começou a 

nascer, à medida que ela subia, o eclipse aumentava e a Lua desaparecia. Então 

Colombo, como relatou seu filho Fernando, retirou-se para sua cabine, enquanto o 

eclipse aumentava e os indígenas continuavam a gritar por seu auxílio. Quando o 

almirante viu que o eclipse havia alcançado o seu máximo e que cedo iria diminuir, 

voltou de sua cabine dizendo “que Deus agora iria perdoá-los e como sinal eles 

veriam a cólera e a inflamação da Lua passar...” Os indígenas, que prestavam grande 

atenção, logo começaram a reabastecer as caravelas, com grande algazarra, durante a 
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qual solicitavam-lhe que os protegessem da cólera de Deus. O almirante prometeu 

que o faria. Iria devolver-lhes a Lua. Ao fazê-lo, ao fim do eclipse, Colombo reves-

tiu-se de uma autoridade tão poderosa junto aos indígenas, que nada mais lhe recu-

saram. 

A expressão “inflamação da Lua” empregada por Colombo, segundo o relato de 

Fernando na biografia de seu pai, é uma referência à coloração vermelho-tijolo 

visível, com freqüência, durante a totalidade, quando a luz solar refratada e dispersa, 

após ter sido avermelhada em virtude de sua passagem pela atmosfera terrestre, 

alcança a superfície lunar (MOURÃO, 2000, p. 118-119). 

 

Mas será que somente índios são facilmente dominados pelo fato de não terem tido 

contato com a Ciência nos moldes da civiliação europeia? Claro que não! 

Segundo Sagan (1996), cientista e divulgador de ciências renomado internacional-

mente, o analfabetismo em Ciências é terreno fértil para a propagação de pseudociências
1
, de 

superstições
2
, de profecias

3
, de teorias mal fundamentadas

4
, de imposturas intelectuais

5
, de 

fraudes científicas, de fatos fantásticos divulgados pela imprensa
6
, de publicidades enganosas, 

de tratamentos médicos completamente inócuos
7
, de fenômenos considerados milagrosos, de 

doutrinações religiosas, de teorias de conspiração e, até mesmo, de fraudes financeiras. E, tal 

qual o referido cientista, a Ciência é o antídoto! Nunca é demais lembrar a relação estreita que 

existe entre conhecimento e poder e que sempre existe alguém capaz de tirar proveito disso. 

A relação de exemplos de todo tipo é extensa e é de suma importância para convencer o mais 

incrédulo dos leitores a respeito do fato de não apenas índios e/ou escravos estarem vulnerá-

veis. Carl Sagan apresenta, em seu best-seller O mundo assombrado pelos demônios: a ciên-

cia vista como uma vela no escuro (SAGAN, 1996), uma defesa apaixonada pela Ciência e 

pelo pensamento cético. Nos vinte e cinco capítulos que compõem o livro, cada um aborda 

um tipo de pseudociência, de superstição, de charlatanismo,..., como, por exemplo, Astrologia 

& abdução por UFOs, mostrando as consequências terríveis para a sociedade em não em-

preender o pensamento cético na análise dos fatos. Da possibilidade de a sociedade estar à 

mercê de governantes cujas decisões podem ser tomadas baseadas no que os astros “afirmam” 

ser o mais indicado! 

A bibliografia é vasta. Durschmied (2003), em Fora de Controle: como o acaso e a 

estupidez mudaram a história do mundo, aborda uma coletânea de casos; Mackay (2001), em 

                                                             
 
1
         Astrologia, Numerologia, Piramidologia, etc. 

2
         Magia, Quiromancia, Tarô, Combustão Espontânea, Triângulo das Bermudas, Discos Voadores, Bruxaria, etc. 

3
        Nostradamus. 

4
        Terra Plana, Terra Oca, Criacionismo, etc. 

5
          Perpetradas por alguns filósofos pós-modernos. 

6
          Pé Grande, Monstro do Lago Ness, ET de Varginha, etc. 

7
         Dietas Milagrosas, Cura Gay, Terapia Quântica, etc. 
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Ilusões Populares e a Loucura das Massas: um clássico sobre a psicologia popular e o delí-

rio coletivo ao longo da história, publicado originalmente em 1841, realiza um inventário de 

algumas das maiores loucuras que prejudicaram as massas no decorrer da história; Besson 

(1995), em A Ilusão das Estatísticas, trata como o conhecimento de estatística pode ser utili-

zado para interesses escusos; Watson (1999), em A Ingerência Religiosa nas Questões Demo-

gráficas: os verdadeiros interesses por trás da política natalista defendida pela Igreja Cató-

lica, de temática semelhante ao anterior, mas que se detém à manipulação de informações por 

parte da Igreja Católica para justificar a não necessidade do controle de natalidade; Sallmann 

(2002), em As bruxas Noivas de Satã, que aborda a irracionalidade no fenômeno social da 

caça às bruxas; Verdet (1987), em O Céu, mistério, magia e mito, que trata dos mistérios e 

mitos relacionados aos fenômenos celestes (p. ex.: aparição de cometas), que tanto apavora-

ram a população; Broch e Charpak (2002), em Feiticeiros e Cientistas: o oculto desmas-

carado pela Ciência, que desvendam excelentes truques de mágica (p. ex.: levitação); 

Brodianski (1990), em Móvil Perpetuo antes y ahora, com a história da busca pela construção 

dos moto-contínuos, e Pracontal (2004), em A impostura científica em dez lições, que, como o 

próprio título sugere, aborda dentre outros assuntos, fraudes científicas. 

E se, ao final de tantos exemplos, ainda não se der por vencido, talvez o melhor seja 

a Paródia de Sokal embrenhada pelo físico da Universidade de Nova York, Alan Sokal, con-

tra o “abuso da terminologia científica e a irresponsável extrapolação de idéias das ciências 

naturais para as ciências sociais” (SOKAL; BRICMONT, 1999, Orelha do livro), ou, em ou-

tras palavras, contra “o relativismo pós-moderno que sustenta a tese de que a verdade objetiva 

não passa de uma convenção social.” (ibid.). Será que indivíduos cultos do ponto de vista aca-

dêmico, mas que não tenham tido em sua formação contato sistemático com a Ciência tam-

bém estão vulneráveis? A publicação do artigo Transgressing the Boundaries: Towards a 

Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity (Transgredindo as Fronteiras: em direção a 

uma Hermenêutica Transformativa da Gravitação Quântica) por Sokal (1996a) na respeitada 

revista americana de estudos culturais Social Text comprova que sim. O artigo é uma mistura 

de citações de eminentes intelectuais americanos e franceses, verdades com meias verdades, 

um quarto de verdades e verdadeiras falácias! 

Sokal e Bricmont (1999), em seu best-seller Imposturas Intelectuais: o abuso da Ci-

ência pelos filósofos pós-modernos, revelam os bastidores da confecção e publicação do arti-

go, bem como da polêmica advinda de um segundo, A Physicist Experiments with Cultural 

Studies (Um Físico faz Experiências com Estudos Culturais) (SOKAL, 1996b), publicado se-
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manas depois no periódico francês Lingua Franca, com o intuito de denunciar a paródia do 

primeiro. Além disso, revelam imposturas intelectuais em textos de eminentes pensadores 

americanos e franceses. Basta acessar o Google e introduzir as palavras “terapia quântica” ou 

“medicina quântica” para entender o quanto é nefasta a possibilidade de pessoas crédulas esta-

rem perdendo tempo e dinheiro em tratamentos inócuos, muitas vezes estando em estado ter-

minal. 

No entanto, o autor é sensível às diferenças culturais dos diversos povos, o que é 

bom para um pode não ser o mesmo para o outro. A famosa Carta das Seis Nações, dos índios 

em resposta ao convite dos homens brancos de Virgínia e Maryland nos Estados Unidos por 

ocasião da assinatura de um tratado de paz, ilustra esta afirmação: 

 

(...) Nós estamos convencidos, portanto, de que os senhores desejam o bem para nós 

e agradecemos de todo o coração. 

Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções 

diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber 

que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. 

(...) Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do Norte e 

aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam para nós, eles eram 

maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e 

a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e 

falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não 

serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. 

Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos 

aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão oferecemos aos nobres senhores de 

Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que 

sabemos e faremos, deles, homens (BRANDÃO, 2013, p. 8-9, grifo do autor). 

 

No entanto, na visão do autor, em pleno século XXI, na sociedade dita “civilizada”, o 

Homem não deve continuar a ser enganado. O contato dos alunos com a Astronomia, assim 

como com as Ciências de um modo geral, contribui de diferentes maneiras para que se inicie o 

processo de letramento científico tão importante para todos que nela se encontram ao permitir 

que se aproximem de: (1) critérios de demarcação do que é e do que não é Ciência, de que a 

Natureza é o árbitro e que, por mais bela que uma teoria possa parecer, trata-se de uma cons-

trução humana, portanto, passível de falhas, na qual a autoridade não deve se sobrepujar aos 

resultados experimentais; (2) diferentes maneiras como os cientistas constroem as suas teo-

rias. 

Outros aspectos importantes são o fato de a Astronomia dialogar com outras disci-

plinas como a Física, Química, Biologia, Geologia, Meteorologia e com outras formas de 

conhecimento como as Religiões, Mitologias, Artes, constituindo uma excelente oportunidade 

para que se possa implementar a interdisciplinaridade. E possibilitar o contato com situações 
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do dia-a-dia que desafiam o senso comum, como, por exemplo, imaginar a Terra girar em 

torno do Sol, quando se vê diariamente o oposto. Com certeza um dos desafios de qualquer 

professor ao ensinar Física Moderna é justamente esta dificuldade. Por final, ser um retorno às 

nossas origens, afinal, como afirmou o ilustre astrônomo Carl Sagan em Cosmos (SAGAN, 

1980, p. 233), “Somos feitos de material estelar.”. 

 

1.3 O Ensino de Astronomia no Brasil na Educação Básica 

 

Langhi e Nardi (2009), em artigo intitulado Ensino da astronomia no Brasil: educa-

ção formal, informal, não formal e divulgação científica, traçam um panorama geral e deta-

lhado da Astronomia no Brasil, em que abordam, dentre diversos temas, a importância da atu-

ação contextualizada destas instâncias no ensino da Astronomia. Segundo eles, o aprendizado 

da Astronomia para a Educação Básica pode ocorrer em sete categorias (formal, não formal, 

informal, popularização, popularização midiática, estabelecimentos específicos da área da as-

tronomia e materiais didáticos) que, em conjunto, constituem o estado da arte da educação em 

Astronomia no Brasil e se diferenciam quanto ao ambiente, à obrigatoriedade garantida por 

lei, ao grau de planejamento e sistematização do conteúdo e ao grau de intencionalidade e 

institucionalização. 

No que tange ao ensino formal, Matsuura (2014, 2 v., v. 1, cap. 15), no livro História 

da Astronomia no Brasil, traça, no capítulo Astronomia na Educação Básica, a evolução his-

tórica do seu ensino, partindo do Brasil colonial com a preponderância do ensino jesuítico; as 

diferentes reformas curriculares que ocorreram, com destaque para a presença de conteúdos 

de Astronomia seja em disciplinas isoladas, seja de forma integrada à disciplina de Geografia 

ou Física e apresenta a Astronomia segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
8
. 

No entanto, como o próprio menciona, a partir da recente publicação de Diretrizes Curricu-

lares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013) do Ministério da Educação, que 

                                                             
 
8
          Segundo o portal do Ministério da Educação (MEC),  

 

Atualmente, os documentos que norteiam a educação básica são a Lei nº 9.394, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais [Gerais] para a [da] Educação Básica e o Plano Nacional de 

Educação, aprovado pelo Congresso Nacional em 26 de junho de 2014. Outros 

documentos fundamentais são a Constituição da República Federativa do Brasil e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/apresentacao 

>. Acesso em 06 jun. 2017. 
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apresenta uma crítica aos PCN em Brasil (2013, p. 14), “[...] teriam sido editados como obri-

gação de conteúdos a serem contemplados no Brasil inteiro, como se fossem um roteiro, suge-

rindo entender que essa medida poderia ser orientação suficiente para assegurar a qualidade 

da educação para todos.”, que 

 

[…] embora recomendem que o trabalho pedagógico deva ser conduzido por meio 

da abordagem de eixos temáticos, essas novas diretrizes não fazem qualquer menção 

explícita ao ensino de conteúdos associados à astronomia, deixando a escolha de tais 

eixos a cargo dos professores em conjunto com os estudantes […] (MATSUURA, 

2014, 2 v., v. 1, p. 569). 

 

Se por um lado as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, ao 

contrário dos PCN, não fornecem efetivamente o que ensinar, dando liberdade de escolha ao 

professor, por outro lado, ressaltam a necessidade de que ele possua uma excelente qualifi-

cação profissional, o que de fato normalmente não ocorre. Na grande maioria dos currículos 

de Física nas universidades brasileiras não há disciplina qualquer de Astronomia, o mesmo 

ocorrendo com os de Matemática, de Geografia, de Ciências e de Pedagogia. Assim sendo, 

profissionais dessas cinco áreas, os quais normalmente se envolvem, em algum momento de 

suas carreiras, com o ensino da Astronomia, não tiveram formação alguma na área ou, quando 

tiveram, de maneira bastante superficial (MATSUURA, 2014, 2 v., v. 1, cap. 15). Em conso-

nância com esta diretriz de contribuir com outras iniciativas que ora surgiram, como os mes-

trados profissionais em ensino de Astronomia
9,10

 e cursos de aperfeiçoamento para professo-

res e/ou público em geral
11,12,13,14,15

, o produto educacional As Leis de Kepler por meio de 

sequências de atividades apresenta uma série de recursos (notas de rodapé e apêndices) que 

em muito enriquecem a discussão e que também servem para o propósito de qualificar o pro-

                                                             
 
9

                          MESTRADO PROFISSIONAL EM ASTRONOMIA (MPAstro) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE FEI-

RA DE SANTANA (UEFS). Disponível em: <https://sites.google.com/a/uefs.br/mp-astro>. Acesso em: 06 

jun. 2017.  
10

        MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE ASTRONOMIA (MPEA) DO INSTITUTO DE ASTRO-

NOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS (IAG) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

(USP). Disponível em: <http://www.iag.usp.br/pos/mestradoprofissionalastro/portugues/inicio>. Acesso em: 

06 jun. 2017. 
11

         INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Disponível em: <http://www.inpe.br>. A-

cesso em: 06 jun. 2017. 
12

                               OBSERVATÓRIO NACIONAL (ON). Disponível em: <http://www.on.br>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
13

     INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS (IAG) DA UNIVERSI-

DADE DE SÃO PAULO (USP). Disponível em: <http://www.iag.usp.br>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
14

                         OBSERVATÓRIO DO VALONGO (OV) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 

. Disponível em: <http://www.ov.ufrj.br>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
15

                 PLANETÁRIO DO RIO (DA GÁVEA). Disponível em: <http://www.planetariodorio.com.br>. Acesso em: 
06 jun. 2017. 
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fessor do ensino médio. 

 

1.4 Kepler: o estado da arte 

 

O presente levantamento, realizado em dezembro de 2016, tem por objetivo reunir 

algumas importantes publicações relacionadas a Kepler e às suas três leis que possam servir 

de base àqueles que queiram se aprofundar ou ter acesso a metodologias alternativas de en-

sino delas. No entanto, não pretende ser exaustivo, muito pelo contrário, abarca sua mais im-

portante biografia (em língua inglesa) e duas outras em língua portuguesa, além de alguns ar-

tigos em revistas de ensino de Física e Astronomia e dissertações de mestrados profissionais 

cujos produtos são passíveis de serem aplicados no ensino médio. Ocorreu no sumário de to-

dos os números das revistas Física na Escola (FnE)
16

, Revista Brasileira de Ensino de Física 

(RBEF)
17

, Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF)
18

 e Revista Latino-Americana de 

Educação em Astronomia (RELEA)
19

, assim como nos bancos de dissertações de mestrados 

profissionais de Física (MNPEF e MPEF/UFRJ)
20,21

 e Astronomia
22

 e por meio do buscador 

com a palavra-chave Kepler no site do mestrado de Matemática (PROFMAT)
23

. 

Dentre as biografias de Kepler existentes, destacam-se, em língua inglesa, Kepler de 

Caspar (1993), seu principal biógrafo, e, em língua portuguesa, A bruxa de Kepler: a desco-

berta da ordem cósmica por um astrônomo em meio a guerras religiosas, intrigas políticas e 

o julgamento por heresia de sua mãe de Connor (2005); em forma de romance, A harmonia 

do mundo: aventuras e desventuras de Johannes Kepler, sua astronomia mística e a solução 

do mistério cósmico, conforme reminiscências de seu mestre Michael Maestlin de Gleiser 

                                                             
 
16

         FÍSICA NA ESCOLA (FnE). [São Paulo]: SBF, 2000- . Semestral. Disponível em: <http://www1.fisica.org. 

br/fne>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
17

             REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA (RBEF). [São Paulo]: SBF, 1979- . Trimestral. Disponí-

vel em: <http://www.sbfisica.org.br/rbef>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
18

       CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA (CBEF). [Santa Catarina]: UFSC, 1984- . Quadrimes-

tral. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
19

           REVISTA LATINO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA (RELEA). [São Carlos]: Equipe 

Editorial, 2004- . Semestral. Disponível em: <http://www.relea.ufscar.br/index.php/relea>. Acesso em: 06 

jun. 2017. 
20

           MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA (MNPEF) – Produção Acadêmica – 

Dissertações Defendidas. Disponível em: <http://www1.fisica.org.br/mnpef/?q=defesas>. Acesso em: 06 jun. 

2017. 
21

  MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA (MPEF/UFRJ) – Produção Acadêmica – Disser-

tações. Disponível em: <http://www.if.ufrj.br/~pef/producao_academica/dissertacoes.html>. Acesso em: 06 

jun. 2017. 
22

              BANCO de Teses e Dissertações sobre Educação em Astronomia – Lista Geral. Disponível em: <http://www. 

btdea.ufscar.br/lista-geral>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
23

           MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL (PROFMAT) – Dissertações. 

Disponível em: <http://www.profmat-sbm.org.br/dissertacoes>. Acesso em: 06 jun. 2017. 
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(2006); Kepler: a descoberta das leis do movimento planetário de Mourão (2008) e, mais 

recentemente, Kepler: o legislador dos céus de Contador (2013). Outras obras, apesar de não 

se tratarem de biografias propriamente ditas, merecem destaque pela qualidade, dedicando um 

ou mais capítulos ao astrônomo. São elas: As bases metafísicas da ciência moderna de Burtt 

(1983); A revolução copernicana: a astronomia planetária no desenvolvimento do pensamen-

to ocidental de Kuhn (1990); As origens da ciência moderna de Butterfield (1992) e Do mun-

do fechado ao universo infinito de Koyré (2006). Outra obra romanceada que não pode deixar 

de ser mencionada é O homem e o Universo: como a concepção do Universo se modificou 

através dos tempos de Koestler (1989), que contém amplos relatos biográficos, no entanto, de 

imparcialidade contestável (TOSSATO, 2003). 

No que tange à obra de Kepler, Porto (2015) publicou o artigo Panorama geral da 

obra astronômica de Kepler, em que evidencia em ordem cronológica etapas do desenvolvi-

mento do pensamento científico do cientista com base em suas publicações Mistério Cosmo-

gráfico, Astronomia Nova, Harmonia dos Mundos e Epitome da Astronomia Copernicana. 

Rocha (2013) defendeu As Leis de Kepler pelo Mestrado Profissional em Matemática 

(PROFMAT/UFPI) em que, com uso de Cálculo Diferencial e Integral e Álgebra Vetorial, de-

duziu cada uma das três leis. No entanto, a abordagem não é adequada, pelo menos do ponto 

de vista didático, para alunos do ensino médio. 

Além das obras mencionadas, dois outros artigos merecem destaque pela qualidade. 

O primeiro é de Morgado e Soares (2015) com a publicação de Construção geométrica da 

órbita de Marte pelo método de Kepler, em que apresentam o método de construção da órbita 

de Marte em torno do Sol tal qual sugerido por Kepler em 1605, a partir das medidas observa-

cionais de posição deste planeta disponíveis na época, o que resultou na Lei das Órbitas Elíp-

ticas. O segundo é de Lamberti (1996) com a publicação de Astronáutica Kepleriana, em que 

se propõe ao cálculo da órbita de um satélite artificial utilizando somente as Leis de Kepler. 

Já em relação às propostas metodológicas alternativas para o ensino de Kepler e suas 

três leis, destaca-se Tycho Brahe e Kepler na escola: uma contribuição à inserção de dois 

artigos em sala de aula de Praxedes e Peduzzi (2009), artigo este que se baseia em dois ou-

tros, cujos textos foram construídos por Medeiros (2002, 2003) sob a forma de divertidas en-

trevistas com Kepler, Entrevista com Kepler: Do seu Nascimento à Descoberta das duas 

Primeiras Leis e Continuação da Entrevista com Kepler: A Descoberta da Terceira Lei do 

Movimento Planetário. 

Além desta, existem outras duas excelentes possibilidades. A primeira aparece na 
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dissertação Astrofísica de Estrelas Compactas como Atividade Suplementar para o Ensino 

Médio de Frazzoli (2012), em que, em um dos seus produtos, propõe o uso da 3ª Lei de 

Kepler (Lei dos Períodos) para calcular a massa do buraco negro no centro da Via Láctea. A 

segunda é a dissertação O ensino investigativo do movimento de pequenos corpos do Sistema 

Solar a partir de recursos disponíveis na internet de Nobre (2016), em que o autor propõe o 

ensino por investigação como proposta didático-metodológica para o ensino da Astronomia, 

com o uso de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC), em especial, com a 

construção de três blogs que envolvem a classificação e o movimento dos pequenos corpos do 

Sistema Solar (satélites, cometas, asteroides e meteoroides) com ênfase nas Leis de Kepler. 

Esta dissertação é uma alternativa ao produto Leis de Kepler por meio de simulações compu-

tacionais da dissertação Sequências didáticas para o ensino das Leis de Kepler, que aqui se 

apresenta, quanto ao uso da informática em sala de aula. No entanto, são propostas bastante 

distintas. 

Quanto ao levantamento das concepções alternativas e à análise da inserção da As-

tronomia nos livros didáticos de Geografia, Ciências e Física, quatro artigos se destacam: O 

Problema do Ensino da Órbita da Terra de Canalle (2003); Ensino de Astronomia: erros con-

ceituais mais comuns presentes em livros didáticos de ciências de Langhi e Nardi (2007); 

Astronomia nos Livros Didáticos de Ciências – uma análise do PNLD 2008 de Amaral e 

Oliveira (2011) e Erros Conceituais, Problemas de Interpretação e Idéias do Senso Comum 

da Astronomia no Livro Didático de Geografia do Ensino Fundamental de Filho, Rique e 

Dantas (2014). 

Além deles, há a dissertação Leis de Kepler do movimento planetário nos livros di-

dáticos de física do Programa Nacional do Livro Didático de 2014: um estudo à luz de aspec-

tos conceituais, didático-metodológicos e históricos de Oliveira (2015), em que o autor reali-

za um estudo sistemático sobre as Leis de Kepler nos livros didáticos de Física, utilizando co-

mo critérios de análise qualitativa aspectos conceituais, didático-metodológicos e históricos, 

donde conclui que eles (14 livros ao todo do PNLD foram analisados) não possibilitam a 

compreensão das Leis de Kepler, por não conterem a definição de conceitos importantes co-

mo o de elipse. Neste aspecto, a dissertação Sequências didáticas para o ensino das Leis de 

Kepler, por meio da sua metodologia e dos seus dois produtos educacionais, pretende contri-

buir para que este obstáculo ao aprendizado possa ser superado. 

Quanto ao produto educacional Leis de Kepler por meio de sequências de atividades, 

parte integrante desta dissertação, o autor não encontrou nada a que se assemelhe, o que o faz 
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original no sentido de tampar uma lacuna no ensino das Leis de Kepler para alunos com alto 

desempenho acadêmico. 

 

1.5 Afinal, por que Kepler? 

 

Para responder a esta pergunta, faz-se necessário responder a uma outra: qual é o pa-

pel do astrônomo alemão Johannes Kepler (1571 − 1630) contemporâneo do físico, matemá-

tico, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei (1564 – 1642) na consolidação da Revolu-

ção Copernicana? Que fatos levaram esse novo sistema a ser aceito gradualmente tanto pela 

comunidade científica quanto pela sociedade, em detrimento do Sistema Geocêntrico Ptolo-

maico-Aristotélico? 

Segundo Burtt (1983, cap. 2), Kuhn (1990, caps. 4, 5 e 6), Butterfield (1992, cap. 2) 

e Damasio (2011), durante quase meio século, poucos foram aqueles que saíram em defesa do 

astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473 − 1543). Seu sistema não era nem mais simples 

nem mais preciso do que o anterior na previsão de fenômenos celestes, e mais, contrariava 

inúmeras passagens das Escrituras Sagradas, que colocam a Terra como imóvel e o Homem 

em lugar de destaque no Universo. De certa forma, pode-se dizer que Copérnico era um 

revolucionário conservador, já que em sua principal obra em De revolutionibus orbium 

coelestium (As revoluções dos orbes celestes) (COPÉRNICO, 1996), segundo Kuhn (1990, p. 

160), “cálculos fáceis e exactos da posição planetária, a abolição dos epiciclos e dos excên-

tricos, a dissolução das esferas, o Sol como uma estrela [...]” não são encontrados em nenhu-

ma parte. De acordo com o mesmo, Kuhn (1990, p. 201), “Julgado em campos puramente 

práticos, o novo sistema planetário de Copérnico era um falhanço [fracasso]; nem era mais 

exacto nem significativamente mais simples que o dos seus predecessores ptolomaicos.”. 

Se não fosse o bastante, não se desvencilhou, não forneceu uma alternativa à época 

para a Física de Aristóteles. No entanto, serviu como fonte de inspiração para que outros cien-

tistas continuassem a sua obra em busca de maior precisão e simplicidade, além de uma nova 

Física, o que permitiu que a Revolução Copernicana se fizesse valer de fato. Foi necessário 

esperar pelas descobertas de Galileu ao telescópio para que se iniciasse a unificação da Física 

do mundo sublunar (região que está abaixo da Lua, entre a Terra e a Lua, do mundo corrup-

tível, das mudanças) com a do mundo supralunar (região que está além da Lua, incluindo-a, 

dos planetas, das estrelas fixas na esfera celeste, do mundo imutável e perfeito), ou seja, o 

desmanche de um corpo de conhecimento inabalável por cerca de dois mil anos, a Física Aris-
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totélica. Desmanche este somente finalizado com Isaac Newton (1642 − 1727) com as suas 

leis do movimento (Leis de Newton) e com a Lei da Gravitação Universal, válida tanto para a 

interação gravitacional entre corpos na Terra como nos céus. 

E Kepler? Se Galileu e Newton forneceram a nova Física, Kepler além de ter tornado 

o Sistema de Copérnico mais simples (sem a necessidade de epiciclos e de outros recursos) e 

preciso, foi fonte de inspiração para que Newton conseguisse desenvolver a Lei da Gravitação 

Universal. Afinal, qual deveria ser a dependência da força gravitacional com a distância que 

separa um corpo celeste do Sol, para que o primeiro execute uma órbita elíptica em torno des-

te último? Além desta importante contribuição de Kepler, na visão do autor desta dissertação, 

trata-se de um personagem demasiadamente interessante por se colocar como um elemento de 

transição entre o fazer ciência na modernidade e na antiguidade. Seus argumentos de natureza 

metafísica como também os de Newton (que, no entanto, os suprimiu dos seus tratados cientí-

ficos) andam lado a lado com o seu fazer ciência, seja na ordenação dos orbes celestes, utili-

zando sólidos platônicos, seja ao considerar o porquê de o Sol dever estar em posição tão pri-

vilegiada. Nas palavras do próprio Kepler (KEPLER apud BURTT, 1983, p. 45-46), 

 

Em primeiro lugar, a menos que talvez um cego possa negá-lo perante ti, dentre 

todos os corpos do universo o mais notável é o Sol, cuja essência integral nada mais 

é que a mais pura das luzes que possa existir em qualquer estrela; que é, por si só, o 

produtor, conservador e aquecedor de todas as coisas; é uma fonte de luz, rico em 

frutífero calor, absolutamente claro, límpido e puro para a vista, a fonte da visão, 

pintor de todas as cores, embora, ele próprio, vazio de cor, denominado rei dos 

planetas; por seu movimento, coração do mundo; por seu poder, olho do mundo; por 

sua beleza, único que podemos considerar merecedor do Deus Altíssimo; desejara 

Ele um domicílio material para si, escolhendo um lugar onde habitar com os anjos 

benditos. [...] Pois se os germânicos elegem como César o que tem o poder máximo 

em todo o império, quem hesitaria em conferir os votos dos movimentos celestes 

àquele que já vem administrando todos os demais movimentos e mudanças por graça 

da luz, que é sua posse exclusiva? [...] Portanto, como não é próprio ao criador 

difundir-se em uma órbita, mas, antes, proceder a partir de um certo princípio e até 

mesmo de um certo ponto, nenhuma parte do mundo e nenhuma estrela é 

merecedora de tão grande honra; então, pelas razões mais elevadas, voltamos ao Sol, 

o único que parece, em virtude de sua dignidade e poder, adequado a essa missão 

motora e digno de tornar-se a morada do próprio Deus (KEPLER apud BURTT, 

1983, p. 45-46). 

 

Por esses motivos, você, leitor, é convidado a ler esta dissertação. 

 

1.6 A Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação (Sequências didáticas para o ensino das Leis de Kepler) está estru-

turada em cinco capítulos e Considerações Finais, dos quais o Capítulo 1 é a própria Intro-
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dução cujos objetivos são: i) tentar convencer o leitor da importância da Astronomia; ii) justi-

ficar o ensino da Astronomia no ensino médio; iii) identificar o legado de Kepler e iv) traçar 

uma revisão bibliográfica de Kepler focada para o ensino nos seus mais diferentes níveis. O 

Capítulo 2 (Fundamentação Teórica) trata dos Referenciais Teóricos utilizados, Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel & Tecnologias Digitais de Informação e Comunica-

ção (TDIC). Neste capítulo, procurou-se mostrar como serviram para nortear a construção 

das/dos duas/dois propostas/produtos educacionais (p/pe) (As Leis de Kepler por meio de 

simulações computacionais & As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades) quan-

to à forma como as sequências didáticas foram concebidas. É também neste capítulo que as 

Leis de Kepler são enunciadas. O Capítulo 3 (Metodologia) apresenta como o foram as pro-

postas didático-metodológicas e os dois produtos educacionais em complemento ao já descri-

to nos próprios produtos de maneira exaustiva na seção Instruções Preliminares de cada um 

deles. Além disso, é neste mesmo capítulo que as duas escolas (Cooperativa Educacional Cé-

sar Almeida (ACEC) e Colégio Naval (CN)) em que ocorreu a aplicação da/do p/pe são carac-

terizadas, ou seja, é traçado um perfil panorâmico tanto das escolas como dos próprios alunos, 

a fim de justificar a escolha realizada pelo autor quanto à adequação da/do p/pe aplicado em 

cada escola. No Capítulo 4 (Análise dos Resultados e Discussões), é realizada uma análise 

fundamentalmente qualitativa das respostas colhidas no Caderno de Respostas dos Alunos das 

duas/dos dois p/pe aplicados. Nesta análise, procurou-se: i) levantar a evolução conceitual dos 

alunos com base em pares de questões que abordam o mesmo tópico, ou seja, que visam pro-

mover a evolução conceitual deles a partir de uma concepção prévia alternativa para uma ci-

entificamente aceita; ii) examinar o entendimento do uso de um determinado conceito ou lei 

física em um contexto distinto a fim de constatar indícios de Aprendizagem Significativa e iii) 

identificar que tipos de modificações as/os p/pe deveriam sofrer para se tornarem mais efica-

zes. No Capítulo 5 (Avaliação das Propostas e dos Produtos Educacionais pelos Alunos), evi-

dencia-se a visão do aluno quanto à receptividade, avaliação das/dos p/pe e críticas a elas/eles. 

Além disso, é nele que é realizada uma análise das respostas procurando identificar falhas nas/ 

nos p/pe, visando aos aperfeiçoamentos. Nas Considerações Finais, procurou-se explicitar 

indícios do êxito na aplicação das/dos p/pe, mostrando em que grau cada um dos objetivos das 

propostas foi alcançado e traçar perspectivas para futuros aperfeiçoamentos das/dos p/pe. 
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CAPÍTULO  2 

FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as Leis de Kepler e os princípios teóricos que norte-

aram a construção da proposta didático-metodológica de cada um dos dois produtos educacio-

nais (As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais e As Leis de Kepler por meio 

de sequências de atividades) constantes desta dissertação. São eles: a Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 

 

2.1 Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 

 

David Paul Ausubel
24

 (1918 – 2008), nascido e falecido em Nova York, graduado em 

psicologia pela Universidade da Pensilvânia (1939), mestre em psicologia experimental pela 

Universidade de Columbia (1940), graduado em medicina pela Universidade de Middlesex 

(1943), PhD em psicologia do desenvolvimento pela Universidade de Columbia (1950) dedi-

cou sua carreira acadêmica à psicologia educacional no que tange às suas implicações para o 

ensino e a aprendizagem em sala de aula. É um representante do cognitivismo e, como tal, 

propõe uma explicação teórica do processo de aprendizagem, segundo o ponto de vista cogni-

tivista, ou seja, em processos que ocorrem na mente. Em 1973, aposentou-se da vida acadê-

mica para se dedicar em tempo integral à prática psiquiátrica, tendo, em 1975, passado à con-

dição de Professor Emérito pela Universidade da Cidade de Nova Iorque. Recebeu, em 1977, 

pela Associação Psicológica Americana, o Prêmio E. L. Thorndike, um dos mais prestigiosos 

concedidos aos beneficiários vivos pelas importantes contribuições que fizeram para a psico-

logia educacional. 

Na concepção de Ausubel (2003), a Aprendizagem Significativa é um processo de 

reestruturação da estrutura cognitiva do aluno, que ocorre mediante uma interação de uma no-

va ideia que faça sentido lógico para ele com outra igualmente lógica e relevante, pertencente 

ao cabedal que traz consigo (subsunçor). O processo descrito, segundo o próprio, ocorre da 

seguinte maneira: 

 

O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo de um pro-
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cesso psicológico cognitivo (“saber”) que envolve a interacção entre ideias “logica-

mente” (culturalmente) significativas, ideias anteriores (“ancoradas”) relevantes da 

estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos conhecimentos deste) e o 

“mecanismo” mental do mesmo para aprender de forma significativa ou para adqui-

rir e reter conhecimentos (AUSUBEL, 2003, p. vi, grifo do autor). 

 

Marco Antonio Moreira, professor do Instituto de Física da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, um dos principais divulgadores da obra de Ausubel, é mais claro ao reve-

lar os principais aspectos definidores do que é e de como ocorre a Aprendizagem Significativa 

na concepção deste, em especial ao fato de a ancoragem não ocorrer com uma ideia qualquer 

presente na estrutura cognitiva do aluno, mas com uma relevante para ele, que possua um sig-

nificado: 

 
O conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa. Para 

Ausubel, aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova in-

formação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de co-

nhecimento do indivíduo, ou seja, este processo envolve a interação da nova infor-

mação com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel define como 

conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor, existente na estrutura cognitiva do 

indivíduo. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se 

em conceitos ou proposições relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz. Ausubel vê o armazenamento de informações no cérebro humano como 

sendo organizado, formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais es-

pecíficos de conhecimento são ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais, mais 

inclusivos. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica de con-

ceitos que são representações de experiências sensoriais do indivíduo (MOREIRA, 

2014, p. 161, grifo do autor). 

 

Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente inte-

ragem de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. 

Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé da letra, e não-arbitrária significa que a 

interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento espe-

cificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende 

(MOREIRA, 2011a, p. 13). 

 

Moreira (2011a, p. 39-40, 89; 2014, p. 160, 165-167) destaca um processo mais am-

plo a que Ausubel denominou Teoria da Assimilação, em que a Aprendizagem Significativa é 

seguida por uma Assimilação Obliteradora, um esquecimento parcial. Naquela, a interação do 

subsunçor (um conceito, uma proposição, uma fórmula, um modelo, etc.) com a nova infor-

mação não se dá por uma simples substituição do antigo pelo novo, mas por um processo gra-

dativo de fusão, de perda de dissociabilidade, em que o conhecimento mais relevante e inclu-

sivo
25

 (mais geral, o subsunçor) incorpora o novo conhecimento, sendo os dois mutuamente 
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modificados, o mais novo adquirindo significado e o mais antigo se tornando mais elaborado, 

mais rico em significados. Tudo isso na estrutura cognitiva do aluno, que se reorganiza alte-

rando a hierarquia em termos de relevância dos subsunçores que lá estão. Seguido por uma se-

gunda etapa, um processo erosivo, um esquecimento parcial, que faz com que o novo subsun-

çor possua um resíduo do conhecimento uma vez incorporado e modificado. 

De uma forma bastante esquemática, Moreira (2014, p. 165-167) apresenta esquemas 

elucidatórios da Teoria da Assimilação que, uma vez compilados em um único (Figura 1), re-

trata o processo como um todo: 

 

 
 

Figura 1 - Esquema da Teoria da Assimilação de Ausubel. 

Fonte: o autor / adaptado de Moreira (2014, p. 165-167). 

 

O fato de haver este resíduo é o que confere ao indivíduo a possibilidade de se lem-

brar de algo sob a forma de um panorama geral após anos sem tê-lo visto. Por exemplo, alu-

nos que aprenderam significativamente Leis de Conservação (da Massa, da Energia Mecânica, 

da Quantidade de Movimento, do Momento Angular, da Carga Elétrica, etc.) no passado e 

passam anos sem tê-las visto, muito provavelmente, são capazes, mesmo assim, de manter, 

em suas mentes, o principal aspecto de todas elas, o fato de, sob determinada condição, algu-

ma grandeza física se conservar, abstendo-se, na maioria das vezes, dos detalhes, algo de que 

passam a se lembrar, com algum esforço menor do que o da primeira vez em que tiveram con-

tato com o assunto. 

Diferentemente do caso de outros alunos que, muito provavelmente por terem tido 

uma aprendizagem mecânica, por exemplo, ao decorarem para uma prova, semanas depois já 

não se lembram de mais nada (MOREIRA, 2011a, p. 17, 31-32, 40). Isso não significa dizer 

que haja uma dicotomia entre as aprendizagens significativa e mecânica; o ideal é que seja 

significativa, mas na realidade a aprendizagem normalmente ocorre em uma região interme-

diária (zona cinza entre as duas, região do mais ou menos), que, dependendo da situação, a 

mecânica, que está localizada em uma das extremidades desta região, poderá ser especial-

mente útil, como é o caso, por exemplo, do aluno desprovido de subsunçores capazes de no-

vas ancoragens (MOREIRA, 2011a, p. 32). Para esta situação, Ausubel admite “instruções-

remédio”, materiais introdutórios em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclu-
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sividade (os organizadores prévios), para uso anterior ao que se pretende ensinar. O objetivo é 

suprir as deficiências, a inadequação dos subsunçores presentes na estrutura cognitiva do alu-

no. Segundo Moreira: 

 

Ausubel [...] recomenda o uso de organizadores prévios que sirvam de âncora para a 

nova aprendizagem e levem ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que faci-

litem a aprendizagem subsequente. O uso de organizadores prévios é uma estratégia 

proposta por Ausubel para, deliberadamente, manipular a estrutura cognitiva, a fim 

de facilitar a aprendizagem significativa. Organizadores prévios são materiais intro-

dutórios apresentados antes do material a ser aprendido em si. Contrariamente a su-

mários, que são, em geral, apresentados ao mesmo nível de abstração, generalidade e 

inclusividade, simplesmente destacando certos aspectos do assunto, organizadores 

são apresentados em um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade. 

Segundo o próprio Ausubel, no entanto, a principal função do organizador prévio é a 

de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, a fim de que 

o material possa ser aprendido de forma significativa, ou seja, organizadores prévios 

são úteis para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam como “pontes 

cognitivas” (MOREIRA, 2014, p. 163, grifo do autor). 

 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 3) entendem que a Psicologia Educacional ge-

rou muita confusão ao considerar como se fosse um axioma o fato de toda aprendizagem que 

ocorre por meio da recepção, ou seja, por meio de uma aula expositiva, ser de dimensão auto-

mática (mecânica), já que o receptor nesse caso seria um ser passivo e acrítico; por outro lado, 

que toda a aprendizagem por descoberta seria sempre significativa. Eles rebatem as críticas a 

esse posicionamento, revelando a possibilidade de existir tanto aprendizagem por recepção 

significativa como aprendizagem por descoberta automática, ou seja, mecânica. Em uma de 

suas principais obras (Psicologia Educacional), Ausubel, em parceria com os seus dois cola-

boradores acima, clarifica tais possibilidades por meio do seguinte esquema e da legenda: 

 

 
 

Figura 2 - Aprendizagem receptiva e aprendizagem por 

descoberta situam-se em diferentes contínuos que partem da 
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aprendizagem automática ou da aprendizagem significativa. 

Fonte: Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 21). 

 

Ausubel não nega a importância da aprendizagem pela descoberta, mas acredita que 

os alunos obtenham grande parte do seu conhecimento pela aprendizagem receptiva, por meio 

de um ensino principalmente expositivo, que não necessariamente é passivo, mas ativo quan-

do exige ação e reflexão por parte do aluno para incorporar de maneira substancial e não lite-

ral um novo conhecimento. Nas palavras de Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. ix), “Acre-

ditamos, entretanto, que os alunos adquirem grande parte dos seus conhecimentos primaria-

mente por meio da aprendizagem receptiva significativa, que é facilitada por um ensino expo-

sitivo [...]”. Nas palavras de Moreira, a aprendizagem significativa de Ausubel é: 

 

Receptiva, porque, embora sem negar o valor da descoberta, Ausubel argumenta que 

a aprendizagem significativa receptiva (i. e., por recepção) é o mecanismo humano 

por excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações 

de qualquer campo de conhecimentos. Argumenta, também, que o ensino em sala de 

aula é predominantemente organizado em termos de aprendizagem receptiva e o ser 

que aprende não precisa descobrir princípios, conceitos e proposições, a fim de 

aprendê-los e usá-los significativamente. Por outro lado, receptiva não é sinônimo 

de passiva, pois o mecanismo da aprendizagem significativa é, fundamentalmente, 

um processo cognitivo dinâmico (MOREIRA, 2014, p. 172). 

 

Daí também poder ser denominada de Aprendizagem Verbal Significativa Receptiva 

(MOREIRA, 2014, p. 171). 

E o papel do professor nesta abordagem, qual seria? Segundo Moreira (2014, p. 171), 

do ponto de vista ausubeliano, é o de facilitador, o que envolve: 

 

Ensinar utilizando recursos e princípios que facilitem a aquisição da estrutura con-

ceitual da matéria de ensino de uma maneira significativa. A tarefa do professor aqui 

é a de auxiliar o aluno a assimilar a estrutura da matéria de ensino e organizar sua 

própria estrutura cognitiva nessa área de conhecimentos, por meio da aquisição de 

significados claros, estáveis e transferíveis. E óbvio que, para isso, deve levar em 

conta não só a estrutura conceitual da matéria de ensino, mas também a estrutura 

cognitiva do aluno no início da instrução e tomar providências adequadas (por 

exemplo, usando organizadores, ou “instruções-remédio”), se a mesma não for ade-

quada (MOREIRA, 2014, p. 171, grifo nosso). 

 

[organizador prévio] Pode ser um enunciado, uma pergunta, uma situação-problema, 

uma demonstração, um filme, uma leitura introdutória, uma simulação. Pode ser 

também uma aula que precede um conjunto de outras aulas (MOREIRA, 2011a, p. 

30, grifo nosso). 

 

Em virtude do grau de complexidade do produto educacional As Leis de Kepler por 
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meio de sequências de atividades, o autor adotou, em sua confecção, a estratégia de incluir, no 

Apêndice B1 (Matemática) do Caderno do Professor desse produto, a nota 6 (Produto Veto-

rial) a ser trabalhada com os alunos antes das questões 4 e 6 da 2ª Parte (Lei das Áreas). O 

mesmo ocorre com a nota 7 (Derivada de uma Função), que, em conjunto com o enunciado da 

segunda questão da mesma parte, exerce o papel de organizador prévio para as questões que 

necessitam de subsunçores relacionados a tais assuntos. 

Outra estratégia adotada foi demonstrar, no próprio enunciado da questão 5 da mes-

ma parte, com a participação ativa dos alunos, a 2ª Lei de Newton para Rotações a partir da 

2ª Lei de Newton para Translações, com o uso para tal da Derivada do Produto. Esses são 

apenas alguns exemplos, outros encontram-se nos outros apêndices e no enunciado de algu-

mas outras questões. 

Como pôde-se observar, do ponto de vista ausubeliano, identificar os subsunçores 

presentes na estrutura cognitiva do aluno é o que há de mais fundamental. Nas palavras do 

próprio e dos seus colaboradores: 

 

Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria 

isto: O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o 

aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos 

(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p. viii). 

 

E como descobrir o que o aluno já sabe? Como identificar os subsunçores que os alu-

nos já possuem? Pois bem, não há uma receita de bolo. Uma possibilidade muito utilizada, 

não a única, é por meio de questionário pré-teste que, se não for elaborado com rigor metodo-

lógico e linguístico adequado ao público-alvo a que se destina, clareza do que se quer real-

mente verificar, precisão conceitual e, por outro lado, com o compromisso dos alunos em res-

pondê-lo de maneira honesta, se tornará um instrumento de valor questionável. Outra alterna-

tiva é entrevistar os alunos, aplicar o produto educacional por alguns anos seguidos até poder 

traçar um perfil do aluno padrão naquela série e escola ou se basear na experiência acumulada 

ao longo de anos de sala de aula na mesma série e escola. Seja qual for a escolha, todas pos-

suem seus prós e contras. Nas palavras do próprio: 

 

Pode verificar-se a disponibilidade de ideias relevantes na estrutura cognitiva através 

de testes de múltipla escolha ou pré-testes de ensaio, de entrevistas clínicas do tipo 

Piaget, através do questionamento socrático e de ‘mapas de conceitos’. Também se 

podem utilizar classificações consensuais de especialistas de matérias e de profes-

sores para se avaliar o grau de proximidade de relevância cognitiva existente para 

uma determinada tarefa de aprendizagem (AUSUBEL, 2003, p. 151). 
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Para a proposta metodológica e o produto educacional aplicado na Cooperativa Edu-

cacional César Almeida (ACEC), a opção adotada foi conversar com o professor da discipli-

na, Sr. Agnaldo de Carvalho Sant´Anna, que revelou algumas deficiências de aprendizagem 

por parte dos alunos. Já em relação ao Colégio Naval (CN), de onde o autor da proposta é 

professor efetivo há 13 anos, a opção adotada foi aplicar a metodologia e o produto educacio-

nal por dois anos consecutivos (2015 e 2016), permitindo que sucessivos aperfeiçoamentos 

fossem realizados tanto no método de aplicação como no produto propriamente dito, em espe-

cial, na elaboração de organizadores prévios (muitos presentes nos apêndices) e no processo 

de refinamento conceitual e de linguagem, com rigor gramático-ortográfico e adaptação ao 

público-alvo a que se destina. Segundo Ausubel, a aprendizagem significativa é essencialmen-

te verbal, daí a sua fundamental importância como parte inerente ao processo. Nas palavras de 

Moreira: 

 

[...] poder-se-ia dizer aprendizagem verbal significativa receptiva. Verbal, porque 

Ausubel considera a linguagem como importante facilitador da aprendizagem sig-

nificativa. [...] A linguagem clarifica os significados, tornando-os mais precisos e 

transferíveis. [...] A linguagem tem, então, um papel integral e operacional na teoria 

e não meramente comunicativo (MOREIRA, 2014, p. 171-172, grifo do autor). 

 

A aprendizagem significativa depende da captação de significados que envolvem um 

intercâmbio, uma negociação, de significados, que depende essencialmente da lin-

guagem (MOREIRA, 2011a, p. 48). 

 

É um erro pensar, por exemplo, que a linguagem da Física é apenas o formalismo 

matemático. A linguagem verbal é igualmente importante para ensinar e aprender 

Física (MOREIRA, 2011a, p. 49). 

 

O homem vive na linguagem. Portanto, a linguagem é essencial na facilitação da 

aprendizagem significativa. As palavras são signos linguísticos e delas dependemos 

para ensinar qualquer corpo organizado de conhecimentos em situação formal de en-

sino que é a proposta subjacente à teoria da aprendizagem significativa (MOREIRA, 

2011a, p. 49). 

 

O autor da proposta, então, por meio de sucessivos refinamentos conceituais, de revi-

sões de ordem gramatical e ortográfica e melhorias no estilo linguístico, valorizou bastante 

esse aspecto preconizado por Ausubel, da linguagem dos materiais instrucionais (produtos 

educacionais) ser parte integrante do processo da Aprendizagem Significativa. E, portanto, 

devendo estar isenta de ambiguidades, a fim de garantir rigor conceitual e de torná-la suficien-

temente clara ao público-alvo a que se destina, por meio da adequadação à etapa lógico-

abstrata da dimensão cognitiva dos alunos (pelo menos é o que o autor da proposta espera ter 

atingido). 
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Uma forma de adequar a linguagem à etapa lógico-abstrata da dimensão cognitiva 

dos alunos foi trabalhar não apenas com a linguagem verbal, mas também com a visual, ao 

introduzir, nos produtos educacionais, figuras (de própria autoria) de forma a complementar o 

enunciado das questões, a fim de promover uma melhor compreensão delas, em total acordo 

com o provérbio de autoria atribuída ao filósofo chinês Confúcio (551 a.C. – 479 a.C.), “Uma 

imagem vale mais que mil palavras.”. 

Uma vez descoberto o que o aluno já sabe, o que fazer? Quais são as condições ne-

cessárias para que ocorra a Aprendizagem Significativa? De posse desse conhecimento, duas 

são as condições. Uma está relacionada ao esforço do professor em se planejar para ensinar 

segundo esta abordagem, tendo como foco o aluno, identificando a presença de subsunçores 

adequados para ancoragens de novos conhecimentos, e, quando não, adotando organizadores 

prévios. E a outra por parte do aluno em querer aprender de forma não mecânica o que exige 

certo grau de comprometimento (esforço). O que é mais rápido e fácil, decorar o Teorema de 

Pitágoras ou querer entendê-lo a partir de uma demonstração? E o que é mais significativo? 

Daí o fato de, na Carta ao Leitor no Caderno do Professor na apresentação dos dois 

produtos educacionais que integram esta dissertação, o autor ter afirmado se tratarem de pro-

dutos potencialmente significativos e não simplesmente significativos. Nas palavras de Ausu-

bel, dos seus colaboradores e de Moreira: 

 

As condições necessárias para a aprendizagem significativa de informação depen-

dem (1) do material de aprendizagem potencialmente significativo e (2) de uma 

predisposição para a aprendizagem significativa. A partir do momento que o pri-

meiro fator é uma função do aluno envolvido, percebemos que a aprendizagem 

significativa é sempre idiossincrática [particular, pessoal] (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 1980, p. 133, grifo nosso). 

 

Uma das condições para a ocorrência da aprendizagem significativa, portanto, é que 

o material a ser aprendido seja relacionável (ou incorporável) à estrutura cognitiva 

do aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal. Um material com essa carac-

terística é dito potencialmente significativo. Esta condição implica não só que o ma-

terial seja suficientemente não arbitrário em si, de modo que possa ser aprendido, 

mas também que o aprendiz tenha disponível em sua estrutura cognitiva os subsun-

çores adequados (MOREIRA, 2014, p. 164, grifo do autor). 

 

A outra condição é que o aprendiz manifeste uma disposição para relacionar de ma-

neira substantiva e não arbitrária o novo material, potencialmente significativo, à sua 

estrutura cognitiva. Esta condição implica que, independentemente de quão potenci-

almente significativo seja o material a ser aprendido, se a intenção do aprendiz for 

simplesmente a de memorizá-lo, arbitrária e literalmente, tanto o processo de apren-

dizagem como seu produto serão mecânicos (ou automáticos). De maneira recíproca, 

independentemente de quão disposto para aprender estiver o indivíduo, nem o pro-

cesso nem o produto da aprendizagem serão significativos, se o material não for 

potencialmente significativo (MOREIRA, 2014, p. 164, grifo nosso). 
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E como proceder para avaliar se a Aprendizagem Significativa ocorreu ou não? Se-

gundo Ausubel (2003, p. 7, 51), o ideal é que os alunos sejam colocados diante de contextos 

distintos daqueles em que originalmente se deu o processo de aprendizagem. Por exemplo, o 

Princípio de Conservação do Momento Angular foi trabalhado no produto educacional As 

Leis de Kepler por meio de sequências de atividades no contexto da Astronomia, e os alunos 

foram colocados mais adiante, na questão 18 da 2ª Parte, em um contexto completamente di-

ferente, o de explicar o aumento na velocidade angular instantânea de rotação (ω) de uma bai-

larina ao fechar os braços. Além desta questão, há o Apêndice B7 – Questões Conceituais: 

Torque, Momento Angular, Momento de Inércia e Princípio de Conservação do Momento 

Angular, em que outras questões abordam conceitos físicos importantes em contextos bastante 

distintos do original trabalhado na parte do produto educacional anteriormente mencionada, 

servindo para que o professor possa avaliar os seus alunos. 

Moreira destaca um aspecto importante da avaliação da Aprendizagem Significativa, 

que é permitir que o aluno se expresse, se explique, se justifique. Em suas palavras:  

 

[...] a avaliação da aprendizagem significativa deve ser predominantemente forma-

tiva e recursiva. É necessário buscar evidências de aprendizagem significativa, ao in-

vés de querer determinar se ocorreu ou não. É importante a recursividade, ou seja, 

permitir que o aprendiz refaça, mais de uma vez se for o caso, as tarefas de apren-

dizagem. É importante que ele externalize os significados que está captando, que 

explique, justifique, as suas respostas (MOREIRA, 2011a, p. 52, grifo nosso). 

 

Tanto no produto educacional As Leis de Kepler por meio de simulações computa-

cionais como no As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades, o autor da proposta 

valorizou bastante esse aspecto preconizado por Ausubel ao elaborar algumas questões discur-

sivas para a sequência didática que integra cada um dos dois produtos educacionais em que os 

alunos necessariamente precisam justificar suas respostas. 

Para finalizar, quanto à apropriação do que é Aprendizagem Significativa, o autor 

considera bastante pertinente o comentário feito por Moreira afirmando que: 

 

[...] houve uma apropriação superficial e polissêmica do conceito de aprendizagem 

significativa. Toda a aprendizagem passou a ser significativa, todas as metodologias 

de ensino passaram a objetivar a uma aprendizagem significativa. Uma trivialização 

do conceito (MOREIRA, 2011a, p. 53, grifo nosso). 

 

2.2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 

 

Com o advento das novas tecnologias digitais nas últimas décadas, perpetrou-se uma 
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revolução em todos os segmentos da sociedade, profundas transformações de ordem social, 

econômica, cultural e científica ocorreram, uma transfiguração no cotidiano das pessoas para 

uma sociedade do conhecimento, que, segundo Valente (1999, p. 29), especialista em criação 

de ambientes de aprendizagem baseados no uso de tecnologias digitais e metodologias usando 

tais tecnologias, “O conhecimento e, portanto, os seus processos de aquisição assumirão papel 

de destaque, de primeiro plano.”. É neste contexto que as Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDIC) se inserem, com enorme potencial para o processo de ensino-

aprendizagem a ser explorado de forma mais contundente. 

A tecnologia já está nas mãos dos jovens, é raro um que não possua um smartphone 

(“telefone inteligente ou esperto”), um dispositivo que integra o clássico telefone, recursos de 

um microcomputador pessoal (ex.: editores de texto e de planilha, processador de audiovisual, 

etc.) ao que há de mais moderno em termos de tecnologia (ex.: GPS, máquina fotográfica & 

filmadora, sensor de batimentos cardíacos, player, TV, etc.), incluindo acesso aos inúmeros e 

diferentes recursos presentes na Internet, como as redes sociais (ex.: Facebook, Instagram, 

Twitter, etc.), tudo isso na palma da mão. Segundo a 28ª Pesquisa Anual do Uso de TI nas 

Empresas (MEIRELLES, 2017) da Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP), até o final do ano 

(outubro de 2017), projeta-se que, no Brasil, haverá um smartphone por habitante e, em rela-

ção aos computadores, que isto ocorra por volta do ano de 2020/2022 (ibid., p. 5); percentual 

que atualmente se encontra em 80 % per capita (ibid., p. 5). Esses dados revelam um verda-

deiro “apetite” por tecnologia, principalmente entre o público jovem, cada vez mais conectado 

e usuário de jogos eletrônicos. 

Em contrapartida, segundo Valente (1999, p. 29), 

 

No entanto, as mudanças que ocorrem na educação são lentas e quase que imper-

ceptíveis. Nos países mais ricos, como Estados Unidos da América e França, […], 

temos enormes avanços tecnológicos, onde a mudança é real e palpável. Porém do 

ponto de vista pedagógico, essa mudança é, praticamente, inexistente. Ela é sempre 

apresentada no nível do desejo e não do que realmente acontece (VALENTE, 1999, 

p. 29). 

 

E o que isso significa? Que ainda há muito espaço a ser explorado no uso das TDIC 

na educação. Mas afinal, o que são as TDIC? São tecnologias que têm os computadores, 

laptops, celulares, tablets, quadros digitais, etc. e a Internet como principais atores. A pre-

sença da Ciência e da Tecnologia no mundo contemporâneo parece, por si só, justificar a ne-

cessidade do uso das TDIC no ensino, já que tão importante quanto ser alfabetizado cientifi-
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camente
26,27

 é não ser excluído digitalmente da sociedade. Assim sendo, o autor acredita que o 

uso equilibrado e variado das TDIC de forma pedagogicamente planejada e bem integrada a 

outros caminhos, como, por exemplo, ao uso de laboratórios didáticos e, até mesmo, ao qua-

dro e giz seja a melhor opção. Opinião compartilhada por Moran, Masetto e Behrens (2006, p. 

31), que afirmam que “um bom educador faz a diferença” por se utilizar de alguns princípios 

metodológicos que o norteiam em sua prática pedagógica, dentre os quais se podem citar: 

 

 Integrar tecnologias, metodologias, atividades. Integrar texto escrito, comuni-

cação oral, escrita hipertextual, multimidiática, digital. Aproximar as mídias, as 

atividades, possibilitando que transitem facilmente de um meio a outro, de um 

formato a outro. Experimentar as mesmas atividades em diversas mídias. Trazer 

o universo do audiovisual para dentro da escola. 

 Variar a forma de dar aula, as técnicas usadas em sala de aula e fora dela, as 

atividades solicitadas, as dinâmicas propostas, o processo de avaliação (MO-

RAN; MASETTO; BEHRENS, 2013, p. 61). 

 

Duas perguntas que todo professor deveria se fazer frequentemente, refletir sobre, 

são: i) o conteúdo a ser ensinado ao aluno possui algum significado para ele? e ii) a proposta 

didático-metodológica e o recurso instrucional são os mais adequados ao público a que se des-

tinam? Caso o aluno não considere importante, é o caso de o professor exemplificar tentando 

justificar o porquê de aquele conteúdo estar sendo ensinado, caso contrário, não haverá apren-

dizagem significativa, ou dificilmente. No entanto, a realidade é que nem sempre isso é pos-

sível, em primeiro lugar, pois o que é importante para um pode não ser para outro, por mais 

que se exemplifique e, ademais, pelo fato de os currículos escolares estarem inflados real-

mente de inutilidades; na Física não é diferente! Já no caso de o aluno não encontrar-se moti-

vado, há necessidade de diversificar, adotar novos recursos didáticos e propostas didático-

metodológicas, sob o risco de comprometer o processo de ensino-aprendizagem. O uso das 

TDIC é um caminho. 

O fato é que professores de um modo geral, por deficiências em sua formação aca-

dêmica ou pelas condições de trabalho que lhe são impostas (ex.: turmas lotadas, baixos salá-

rios, falta de tempo para planejar, indisciplina e desrespeito, desvalorização social, falta de in-

fraestrutura nas escolas, ensino voltado para o vestibular, etc.) mantêm-se em sua maioria no 

quadro e giz, quando muito usando o Datashow como se fosse um mero projetor de slides, ou 

seja, suas práticas pedagógicas não condizem com alunos do século XXI, que respiram uma 

                                                             

 
26

                              Cf. nesta mesma dissertação, cap. 1 - Introdução, item 1.2 - Por que ensinar Astronomia?. 
27

                              Cf. Rangel, Santos e Ribeiro (2012). 
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linguagem dinâmica e interativa. Os alunos são tratados como se fossem depósitos de conhe-

cimento, algo que Paulo Freire tanto denunciou e que ficou conhecido como educação ban-

cária (FREIRE, 2011) e que, segundo ele, serve como instrumento de opressão. Neste senti-

do, as TDIC, nas mãos de um professor capacitado e motivado, podem diferenciar o ensino, 

transformando o aluno antes um ser passivo, receptor, em ativo, protagonista da construção do 

seu próprio conhecimento, deslocando o papel do professor do centro do processo para o de 

um mediador, em que os componentes das TDIC, mais do que um conjunto de recursos ins-

trucionais, passam a constituir uma linguagem, uma ponte cognitiva e motivacional para o 

querer aprender. 

Que recursos as TDIC englobam? As opções são as mais variadas e atendem a dife-

rentes demandas, do ensino presencial ao ensino a distância (EaD), do ensino fundamental à 

pós-graduação. Podem ser classificados em: Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem 

(AVEA) (ex.: MOODLE
28

 e MOOCs
29

), Objetos de Aprendizagem (OA) (ex.: Animações, 

Simuladores (ex.: Interactive Physics
30

 e PhET
31

), Softwares de Modelagem Computacional, 

Aquisição e/ou Análise de Dados Experimentais (ex.: Modellus
32

 e Tracker
33

), Robótica 

Educacional (ex.: Arduino
34

 e Lego Mindstorms
35

), Telescópios Robóticos (ex.: Telescópios 

na Escola (TnE)
36

), Núcleo de Construção de Objetos de Aprendizagem (NOA/UFPB)
37

 e 

Laboratório Didático Virtual (LabVirt/USP)
38

), Portais de Ensino-Aprendizagem (ex.: πon 

Ligado na Física!
39

, Feira de Ciências - Prof. Luiz Ferraz Netto
40

 e Centro de Referência para 
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o Ensino de Física (CREF/IF/UFRGS)
41

), Linguagens de Programação (ex.: LOGO
42

 e 

Scratch
43

), Metaversos
44

 (ex.: Second Life
45

 e Entropia Universe
46

), Narrativas Digitais, etc. 

Como se pode notar, as possiblidades são muitas e, a cada dia, surgem novas. No entanto, se 

antes as necessidades de planejamento já existiam, agora, elas são ainda maiores. 

O autor optou por construir uma das duas sequências didáticas para esta dissertação, 

utilizando para tal uma TDIC, no caso um simulador. Mas, afinal, o que é um simulador? É 

um programa de computador que apresenta em seu código um modelo de objeto específico 

real ou imaginário, uma representação simplificada da Natureza e que permite evidenciar as-

pectos relevantes de um dado fenômeno ou de um sistema (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002, 

p. 79). 

O uso de simuladores no ensino da Física apresenta tanto vantagens como desvan-

tagens e/ou limitações quando comparado ao laboratório didático. De acordo com Medeiros e 

Medeiros (2002, p. 78-80), dentre as vantagens, não necessariamente em ordem de impor-

tância, pode-se enumerar: i) o baixo custo ou custo zero em adquirir um simulador ou um 

pacote de simulação; ii) o baixo custo em adquirir os equipamentos (microcomputadores e, 

talvez, um Datashow) que servirão para simular uma gama imensa de fenômenos a um custo 

fixo; iii) a possibilidade de utilizar os equipamentos para outras disciplinas ou mesmo finali-

dades na escola; iv) a viabilidade de substituir experimentos reais potencialmente perigosos; 

v) trata-se de um recurso instrucional motivacional por apresentar uma linguagem dinâmica 

que não se compara com a opção de alguns livros didáticos de apresentarem a evolução 

espaço-temporal de um dado fenômeno por meio de sequências de imagens. vi) a expectativa 

infinita de repetir uma mesma simulação, gerar e testar hipóteses, se atentar aos detalhes; vii) 

a facilidade de alterar parâmetros físicos relevantes e/ou “condições experimentais” e daí po-

der estabelecer relações de causa e efeito, mesmo antes de ter sido apresentado à formalização 
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dos conceitos físicos, muitas vezes complexos, inerentes ao fenômeno em estudo; viii) a chan-

ce de concretizar algo que é abstrato (ex.: velocidade x aceleração, linhas de campo, superfí-

cies gaussianas, etc.); ix) a oportunidade de alterar a escala de tempo (taxa de animação) do 

simulador, a fim de poder medir intervalos de tempo diminutos (ex.: interação entre duas par-

tículas) ou grandes o suficiente para que não sejam compatíveis com o tempo de uma aula 

(ex.: período orbital de um planeta, evolução de uma estrela, do universo, etc.); x) a pers-

pectiva de engajar os alunos em tarefas de alta interatividade; xi) a possibilidade de colher 

uma grande quantidade de dados em curto intervalo de tempo; xii) a esperança de simular fe-

nômenos da Física Moderna, muitos dos quais necessitariam de um laboratório profissional e 

uso de técnicas sofisticadas (ex.: reações de fissão e fusão nuclear e fenômenos relativísticos). 

E, segundo Valente (2014, p. 151), 

 

As TDICs têm uma característica importante: a capacidade de animar objetos na 

tela. Com esse recurso, torna-se uma ferramenta essencial para complementar ou 

mesmo substituir muitas atividades desenvolvidas para o lápis e o papel. Na área de 

Ciências, por exemplo, muitos fenômenos podem ser simulados, permitindo o de-

senvolvimento de atividades ou a criação de um “Mundo do faz de conta”, onde cer-

tas atividades não são passíveis de serem desenvolvidas no mundo real (VALENTE, 

2014, p. 151, grifo nosso.). 

 

Como se pode perceber, as vantagens são muitas, no entanto, existem desvantagens 

e/ou limitações também. De acordo com Medeiros e Medeiros (2002, p. 80-84), podem-se 

enumerar duas: i) a qualidade do simulador pode ser ruim, apresentar erros conceituais ou 

mesmo ser extremamente simplificado, em virtude do modelo físico adotado pelo programa-

dor que o fez (ex.: não levar em conta a curvatura da Terra e as alterações na densidade do ar 

e na aceleração da gravidade para um lançamento oblíquo de longo alcance e que atinja eleva-

das altitudes.) e ii) ao contrário do laboratório didático, diminui-se a oportunidade de aprendi-

zagem a partir do erro. Além dos dois mencionados, Medeiros e Medeiros (2002) enfatizam 

mais dois muito relevantes: 

 

Uma animação não é, jamais, uma cópia fiel do real. Toda animação, toda simulação 

está baseada em uma modelagem do real. Se essa modelagem não estiver clara para 

professores e educandos, se os limites de validade do modelo não forem tornados 

explícitos, os danos potenciais que podem ser causados por tais simulações são enor-

mes (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002, p. 81, grifo nosso). 

 

Uma simulação pode tão somente imitar determinados aspectos da realidade, mas 

nunca a sua total complexidade. Uma simulação, por isso, nunca pode provar coisa 

alguma. O experimento real será sempre o último juiz (MEDEIROS; MEDEIROS, 

2002, p. 83, grifo nosso). 
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Como se pode perceber, existem vantagens e desvantagens e/ou limitações na utiliza-

ção dos simuladores. O ideal é, além de discutir com os alunos os aspectos aqui levantados, 

diversificar e, se possível, integrar o simulador ao laboratório didático. 

 

2.3 As Leis de Kepler 

 

As Leis de Kepler podem ser enunciadas, segundo Lima Neto (2017, p. 110), como a 

seguir: 

 

1ª Lei (1609) 

 

As órbitas dos planetas são elipses, com o Sol localizado em um dos focos.  

 

2
a
 Lei (1609) 

 

A linha ligando o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. 

 

3
a
 Lei (1619) 

 

O quadrado da razão dos períodos de translação de dois planetas é proporcional ao 

cubo da razão de seus semieixos maiores, isto é, 

 

2 3

1 1

2 2

T a

T a

   
   

   
. 

 

Foi em 1609 que Johannes Kepler (1571 − 1630) publicou sua principal obra, Astro-

nomia Nova, que contém suas duas primeiras leis do movimento planetário, em especial para 

Marte. Já a terceira foi apresentada em 1619, por ocasião da publicação de Harmonices Mundi 

(A Harmonia do Mundo). 

A demonstração de cada uma das Leis de Kepler foi realizada pela primeira vez por 

Isaac Newton (1642 − 1727), na publicação de 1687, Philosophiae naturalis principia 

mathematica (Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural ou Principia). Já a demons-

tração de cada uma das três leis com uso de Cálculo Diferencial e Integral e Álgebra Vetorial 

pode ser vista em Rocha (2013). 
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CAPÍTULO  3 

METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as propostas didático-metodológicas para a apli-

cação dos dois produtos educacionais (As Leis de Kepler por meio de simulações computa-

cionais e As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades) constantes desta disser-

tação. Além disso, serão caracterizadas as escolas, os locais em que ocorreu a efetiva apli-

cação deles e fornecidas justificativas para a escolha do simulador de órbitas planetárias 

Planetary Orbit Simulator. 

Quanto à metodologia empregada na análise das respostas, caracteriza-se por apre-

sentar um enfoque predominantemente qualitativo com abordagem interpretativa. Mediante o 

registro das respostas dos grupos de alunos nos Cadernos de Respostas dos Alunos, imple-

mentou-se, quando possível, uma categorização delas, seguida de uma análise reflexiva de 

transcrições literais, individuais ou não, a fim de melhor compreender as concepções prévias 

alternativas dos alunos e as mudanças conceituais que ocorreram (MOREIRA, 2011b, p. 76-

80). Com isso, procurou-se obter subsídios para elucidar a que grau cada um dos objetivos das 

propostas externalizados pelo autor no Resumo foi alcançado. Além disso, serviu para que 

fossem obtidas informações importantes que permitiram a posteriori que as propostas pudes-

sem ser aperfeiçoadas. O mesmo ocorrendo no próximo capítulo. 

 

3.1 A concepção das propostas didático-metodológicas e dos produtos educacionais 

 

Nesta seção, serão apresentadas as propostas didático-metodológicas, a concepção de 

sequência didática e os produtos educacionais. 

 

A concepção de sequência didática utilizada nesta dissertação é de um conjunto de 

questões e/ou atividades encadeadas de maneira sequencial e agrupadas em blocos temáticos, 

de tal forma que, tanto no interior deles ou entre eles, em alguns momentos, sirvam de organi-

zadores prévios para o desenvolvimento da questão e/ou atividade ou do bloco temático se-

guinte. 
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3.1.1 As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais 

 

As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais é uma proposta metodo-

lógica que emprega uma sequência didática e, como recursos didáticos principais, um simu-

lador de órbitas planetárias, um computador acoplado a um Datashow ou TV e o Caderno de 

Respostas dos Alunos.
47

 

O simulador de órbitas planetárias escolhido foi o Planetary Orbit Simulator, que faz 

parte do Módulo de Simulação de Órbitas Planetárias do Projeto Applets em Astronomia, da 

Universidade de Nebraska-Lincoln (UNL), norte-americana, localizada em Lincoln, no estado 

de Nebraska. As razões para a sua adoção estão listadas de forma exaustiva no próprio pro-

duto em Informações Importantes na seção 1 - Instruções Preliminares e aqui serão reprodu-

zidas de forma menos detalhada: i) software não comercial (gratuito); ii) simples de ser insta-

lado; iii) de rápido processamento e leve, podendo ser executado em mais de uma platafor-

ma; iv) interface amigável, abrangente o suficiente para uma abordagem conceitual dos prin-

cipais aspectos de cada uma das três Leis de Kepler; v) apresenta poucos distratores; vi) pode 

ser executado on-line na internet com o uso de um navegador ou off-line localmente via 

download; vii) algumas considerações sobre o modelo adotado foram abordadas pelo autor do 

software e são condizentes com a qualidade da proposta que se almejou atingir. 

No caso desse simulador, um exemplo claro de simplificação do modelo adotado é o 

fato de as órbitas dos corpos celestes estarem todas contidas em um mesmo plano, o que pos-

sibilitaria a colisão virtual em um dado instante entre Netuno e Plutão, o último não mais per-

tencente à categoria dos Planetas. Este fato e alguns outros que se encontram em Informações 

Importantes na seção 1 - Instruções Preliminares foram apresentados por ocasião da aplicação 

e devem sempre ser discutidos com os alunos. 

Quanto à sequência didática empregada, esta foi fragmentada em quatro partes (1ª 

Lei de Kepler: Lei das Órbitas Elípticas; 2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas; Recursos Newto-

nianos e 3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos). Cada parte é composta de perguntas que, em sua 

grande maioria, somente poderão ser respondidas por meio da manipulação direta ou da ob-

servação do simulador em uso pelo professor. 

                                                             
 

47
        Para uma descrição completa de todos os recursos didáticos necessários, vide Recursos Didáticos (Alunos) e 

Recursos Didáticos (Professor) no Apêndice A – As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais 

(Caderno do Professor). 
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Destina-se ao ensino médio regular e tem por objetivo discutir as três Leis de Kepler 

em uma abordagem introdutória, mais conceitual do que matematizada, fazendo uso de Tec-

nologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), por meio do simulador Planetary 

Orbit Simulator. 

A descrição detalhada dos objetivos a serem atingidos ao final da aplicação de cada 

uma das partes, o que será discutido ao longo de suas execuções, e os pré-requisitos neces-

sários para os alunos encontram-se na Carta ao Leitor e no início de cada parte presente no 

Apêndice A – As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais (Caderno do Pro-

fessor). 

 

3.1.2 As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades 

 

As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades é uma proposta metodo-

lógica que emprega uma sequência didática e, como recursos didáticos principais, um compu-

tador acoplado a um Datashow ou TV, o Caderno do Professor e o Caderno de Respostas dos 

Alunos.
48

 

Ao todo, a proposta é fragmentada em duas partes (Lei das Órbitas Elípticas e Lei 

dos Períodos e Lei das Áreas). Cada parte é composta de perguntas e da solicitação para que 

se realizem “pequenos” desenvolvimentos matemáticos ou experimentos que, em sua grande 

maioria, servirão para que os alunos prossigam. 

Só para que se tenha uma ideia do que tratam os blocos temáticos de cada uma das 

duas partes, Lei das Órbitas Elípticas e Lei dos Períodos é composta por oito blocos temá-

ticos (Cônicas: em especial as propriedades das elipses & 1ª Lei de Kepler (Lei das Órbitas 

Elípticas); Lei da Gravitação Universal & Modelo de Partícula; 3ª Lei de Kepler (Lei dos Pe-

ríodos) & Modelagem de Sistemas Físicos; Sistemas de Referência (Geocêntrico & Heliocên-

trico); Demonstração da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) a partir da Lei da Gravitação 

Universal para órbitas circulares; A 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) para órbitas elípticas; 

A universalidade das constantes e Aplicações da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) – Cál-

culo da Massa do Sol). E Lei das Áreas é composta também por oito blocos temáticos (Leis 

de Newton; 2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica): em uma forma mais ge-

                                                             
 

48
                      Para uma descrição completa de todos os recursos didáticos necessários, vide Recursos Didáticos (Alunos) e 

Recursos Didáticos (Professor) no Apêndice B – As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades 

(Caderno do Professor). 
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ral; Torque da Força Resultante, Momento Angular & 2ª Lei de Newton para Rotações; Prin-

cípio de Conservação do Momento Angular; Aplicação do Princípio de Conservação do Mo-

mento Angular ao movimento orbital; Momento de Inércia: o análogo da massa para rotações; 

Demonstração da 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) (caso particular) e Demonstração da 2ª Lei 

de Kepler (Lei das Áreas)). 

Em termos de comparação com a outra proposta educacional (As Leis de Kepler por 

meio de simulações computacionais), um dos grandes diferenciais da proposta que aqui se 

apresenta é a análise em maior profundidade das Leis de Kepler, incluindo modelagem física 

e a demonstração rigorosa e geral da Lei das Áreas a partir do Princípio de Conservação do 

Momento Angular, o que demandou desenvolver uma “linguagem” para a introdução de no-

ções básicas de Cálculo Diferencial para alunos do ensino médio. A proposta inclui também 

alguns experimentos que ilustram conceitos e princípios (torque de uma força, momento de 

inércia e o Princípio de Conservação do Momento Angular) novos para eles. 

Destina-se a fornecer a alunos de alto rendimento no ensino médio em atividades ex-

traclasse (grêmios de Física ou Astronomia) discussão acerca das três Leis de Kepler por meio 

do aprofundamento em Mecânica Clássica, incluindo ferramentas matemáticas (produto veto-

rial e noções de Cálculo Diferencial), conceitos físicos (torque, momento angular, momento 

de inércia e velocidade angular) e relações entre eles, o que permite demonstrar o Princípio de 

Conservação do Momento Angular, a partir da 2ª Lei de Newton e daí, em seguida, a 2ª Lei de 

Kepler (Lei das Áreas). 

A descrição detalhada dos objetivos a serem atingidos ao final da aplicação de cada 

uma das partes, o que será discutido ao longo de suas execuções, e os pré-requisitos neces-

sários para os alunos encontram-se na Carta ao Leitor e no início de cada parte presente no 

Apêndice B – As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades (Caderno do Profes-

sor). 

 

3.2 As Escolas: características dos locais de aplicação dos produtos educacionais 

 

Nesta seção, serão caracterizados tanto as escolas (Cooperativa Educacional César 

Almeida (ACEC) e Colégio Naval (CN)) quanto, sobretudo, os alunos, com o intuito de de-

monstrar haver uma adequação entre o perfil aluno/escola e a proposta didático-metodológica 

embutida em cada produto educacional. 
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3.2.1 Cooperativa Educacional César Almeida (ACEC) 

 

A Cooperativa Educacional César Almeida (ACEC) é uma tradicional instituição de 

ensino da rede particular, sediada no bairro de classe média Parque das Palmeiras em Angra 

dos Reis (RJ) e congrega, em suas instalações, o segundo segmento do ensino fundamental e 

o ensino médio em regime de meio período. Desde a sua fundação, em novembro de 2005, 

tem por missão preparar jovens para a vida, segundo enfoque humanista baseado na formação 

integral do ser humano em todas as suas perspectivas (cognitiva, cultural, emocional e corpo-

ral) e em valores morais e éticos tão necessários para o exercício da cidadania responsável em 

uma sociedade. A participação dos alunos do ACEC em atividades em grupo propostas por 

este autor vem em consonância com um dos objetivos do colégio, que é o de “Contribuir para 

que o aluno perceba sua condição de parte integrante de um todo social e desenvolva atitudes 

de responsabilidade, cooperação, solidariedade e urbanidade.” (COOPERATIVA EDUCACI-

ONAL CÉSAR ALMEIDA (ACEC), [2006?], item 4. Objetivos). 

Além disso, oferece uma formação acadêmica visando ao Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) e aos concursos vestibulares, com uma grade curricular que contempla o ensi-

no de Ciências no ensino fundamental com quatro tempos semanais do 6º ao 9º ano e de Físi-

ca no ensino médio com quatro tempos semanais em cada uma das três séries, tempos estes 

com duração de 50 minutos cada. No que tange à Lei da Gravitação Universal e às Leis de 

Kepler, o assunto é ministrado no 3º bimestre da 1ª série do ensino médio com um quantitati-

vo total de 6 a 8 tempos, ou seja, alunos desta série que participaram da proposta, em princí-

pio, não tiveram contato formal algum com o assunto, ao menos no ACEC. 

O ACEC, além de oferecer em sua estrutura curricular disciplinas obrigatórias que 

incluem Xadrez (no ensino fundamental), Redação, Espanhol e Inglês (no ensino médio), es-

timula os alunos a praticarem atividades extraclasse, dentre as quais se destacam na parti-

cipação em diversas olimpíadas de conhecimentos, como as de Matemática (OBM e Can-

guru), de Astronomia e Astronáutica (OBA), do Saber (OBS), em que os alunos lidam inclu-

sive com robótica, e na International Competition for Science, Mathematics, Mental Ability & 

Electronics (QUANTA), realizada na Índia, da qual o ACEC participou no ano de 2014. 

Aliado ao ensino de qualidade, o perfil familiar de classe média dos alunos, em sua 

maioria com pais profissionais liberais com formação universitária, faz com que o aluno do 

ACEC se caracterize por apresentar uma cultura geral ampla, familiarizado com tecnologias e 

capaz de se sentir confortável com a língua inglesa, idioma do simulador Planetary Orbit 
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Simulator da Universidade de Nebraska-Lincoln, que será utilizado na proposta. 

 

3.2.2 Colégio Naval (CN) 

 

O Colégio Naval (CN) é uma tradicional instituição de ensino da Marinha do Brasil 

sediada na Enseada Batista das Neves em Angra dos Reis (RJ) e que, desde a sua criação, em 

1949, tem por missão preparar e selecionar jovens para o Corpo de Aspirantes da Escola 

Naval (EN), localizada na Ilha de Villegagnon, no Rio de Janeiro (RJ). O ingresso é realizado 

mediante concurso público de âmbito nacional, conhecido como Concurso Público de Admis-

são ao Colégio Naval (CPACN)
49

, destinado a jovens do sexo masculino, brasileiros natos e 

com 15 anos completos e menos de 18 anos de idade até o primeiro dia do mês de janeiro do 

ano de ingresso, com o ensino fundamental completo, dentre muitos outros pré-requisitos. Em 

2016, foi realizado em 20 cidades, com 9.230 candidatos inscritos para um total de 200 vagas, 

ou seja, com uma relação candidatos/vaga de 46,15 segundo informações da Diretoria de En-

sino da Marinha (DEnsM), quantitativo que o torna um dos processos seletivos mais concor-

ridos do país. 

O CPACN é constituído das seguintes etapas: I) Seleção Inicial, que é composta pe-

las provas escritas objetivas (Matemática, Inglês, Estudos Sociais, Ciências e Português) e pe-

la Redação, além da inspeção de saúde e do teste de aptidão física e II) Curso de Formação, 

que é composto pelo período de adaptação, pela verificação de documentos, avaliação psico-

lógica e o curso de formação propriamente dito. Fatos a serem observados que constam no 

edital CPACN 2017 no item 6.5 DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS (eliminatórias e 

classificatórias) E DA REDAÇÃO (eliminatória) são que somente serão corrigidas as provas 

escritas objetivas de Estudos Sociais, Ciências e Português e a Redação dos candidatos não 

eliminados nas provas escritas objetivas da 1ª fase (Matemática e Inglês) e, no item 13.2 DA 

CLASSIFICAÇÃO, que o primeiro critério de desempate para os candidatos que obtiverem a 

mesma média nas provas escritas objetivas será a maior nota em Matemática e Inglês. Tais 

critérios ilustram o perfil do aluno que a Marinha do Brasil tanto almeja, alguém que se sinta 

confortável na área de exatas. 

                                                             
 
49

                        BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Marinha. Diretoria-Geral do Pessoal. Diretoria de Ensino. Edital 

do Concurso Público para Admissão ao Colégio Naval (CPACN) em 2017, de 16 de fevereiro de 2017. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 35, p. 15, 17 fev. 2017. Seção 3. Disponível em: <http://pesqui 

sa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/02/2017&jornal=3&pagina=15&totalArquivos=240>. 

Acesso em: 06 jun. 2017. [O edital mais atual encontra-se disponível em: <https://www.marinha.mil.br/ 

ensino>. Acesso em: 06 jun. 2017.]. 
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O Curso de Preparação de Aspirantes no CN é de ensino médio, gratuito e em regime 

de internato com ciclo escolar de três anos letivos e destina-se a preparar os alunos do ponto 

de vista intelectual, físico, psicológico, moral e militar-naval. Uma vez no CN, o aluno, já no 

seu primeiro ano, possui uma classificação interna traduzida por um número, justamente a sua 

colocação final no CPACN que prestou, e que, ao final de cada ano passado se altera medi-

ante uma nova classificação geral que leva em conta o seu desempenho geral em comparação 

ao dos seus colegas de mesmo ano. Quanto menor o número, diz-se que maior é a antiguida-

de, traduzida por maiores responsabilidades a ele atribuídas e, por outro lado, por maiores 

oportunidades. A antiguidade é, portanto, um fator determinante para a sua ascensão profissi-

onal na carreira, seja na escolha do Corpo a ser seguido futuramente na EN (da Armada, de 

Fuzileiros Navais ou de Intendência), seja na escolha de um curso de aperfeiçoamento (mer-

gulhador de combate, aviação naval, submarinista, escafandrista, etc.), seja na possibilidade 

de ser selecionado para um curso interno ou externo que dependa de sua classificação, como, 

por exemplo, o de Engenharia Naval no convênio entre a Marinha do Brasil e a Universidade 

de São Paulo (USP), seja em momentos mais avançados da carreira para conseguir comissões 

no exterior. Em poucas palavras, a antiguidade é um Currículo Lattes que se traduz por um 

único número. Tal particularidade ilustra o ambiente altamente competitivo tanto do ponto de 

vista esportivo como acadêmico que se tem no meio militar, o que descreve um aluno normal-

mente motivado a se destacar cada vez mais e, por outro lado, extremamente ocupado, algu-

mas vezes com horários conflitantes, estressado e cansado. Quanto maior a antiguidade, em 

tese, melhor e mais ocupado é o aluno. 

O despertar por parte dos alunos à carreira naval e a motivação por ela são imple-

mentadas pelo Comando por meio de uma série de ações como visita a meios navais, aero-

navais e de fuzileiros navais e/ou embarque neles, a prática desportiva com participação em 

equipes esportivas das mais diferentes modalidades (judô, karatê, esgrima, atletismo, natação, 

vela, canoagem, etc.) e o suporte à participação e, quando necessário, ao planejamento de 

eventos esportivos que incluem outras forças (Aeronáutica e Exército), fornecendo aos jovens 

o gosto pela atividade física e o aprimoramento de sua condição física tão necessária aos trei-

namentos militares. O mesmo incentivo é dado à parte intelectual, com a possibilidade de eles 

participarem de grêmios acadêmicos (Matemática, Física, Química, Robótica, História, Rela-

ções Internacionais, etc.) e de olimpíadas de conhecimento, dentre as quais os alunos mais 

participam e se destacam nas de Matemática (OBM, OBMEP e Canguru) e de Física (OBF e 

OBFEP), tendo colhido, nos últimos anos, resultados significativos, inclusive com medalhis-
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tas de bronze, prata e ouro nas últimas fases. O fato de Cálculo Diferencial e Integral fazer 

parte da ementa da disciplina de Matemática do 3º ano do CN tem beneficiado bastante o bom 

desempenho dos alunos nas olimpíadas nas áreas de exatas. Os bons resultados nas olimpía-

das, além de permitirem a manutenção do nome do Colégio Naval no meio educacional como 

uma das mais respeitadas instituições de ensino do Brasil, permite elevar em muito o preparo 

acadêmico dos alunos, que futuramente ingressarão na Escola Naval, objetivo final do curso 

de formação no CN. 

 

 
 

Figura 3 - Participação dos alunos do CN, no ano de 2016, em grêmios acadêmicos e na 

1ª fase das olimpíadas brasileiras de Física, Astronomia e Matemática, respectivamente. 

Fonte: o autor, a partir das respostas obtidas dos alunos. 

 

Quanto ao ensino da Física, o projeto específico do CN, a partir de 2017, contempla 

o ano letivo dividido em três trimestres (até 2016, eram quatro bimestres). A grade curricular 

que abrange o ensino da Física no ensino médio apresenta quatro tempos semanais em cada 

uma das três séries, tempos estes com duração de 45 minutos cada. A ordem dos assuntos é a 

tradicional com Mecânica Clássica na 1ª série; Termologia, Ondulatória e Óptica na 2ª série e 

Eletricidade (Eletrostática, Eletrodinâmica, Magnetismo e Eletromagnetismo) na 3ª série. 

Neste último ano, já são feitas algumas aplicações do Cálculo Diferencial e Integral em Lei de 

Gauss, Lei de Biot-Savart e Lei de Ampère, assuntos que fazem parte da ementa do curso. No 

que tange à Lei da Gravitação Universal e às Leis de Kepler, o item 6.0 - Gravitação (Deta-

lhamento das Unidades de Ensino do Projeto Específico 2017 do 1º ano do CN) contempla 

esses assuntos e encontra-se no 3º trimestre (até 2016, no 4º bimestre), com um quantitativo 



47 
 

 
 

total de seis tempos, ou seja, alunos do 1º ano que participaram da proposta, em princípio, não 

tiveram contato formal algum com o assunto, ao menos no CN. 
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CAPÍTULO  4 

ANÁLISES  DOS  RESULTADOS  E  DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, serão analisados os resultados obtidos a partir da aplicação dos 

produtos educacionais As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais e As Leis de 

Kepler por meio de sequências de atividades na Cooperativa Educacional César Almeida 

(ACEC) e no Colégio Naval (CN), respectivamente. Além disso, ao longo dessas análises, as 

dificuldades encontradas durante as aplicações dos produtos educacionais serão discutidas. E 

as soluções adotadas a fim de contorná-las serão explicitadas, em alguns casos, com altera-

ções pontuais no enunciado de algumas questões para torná-las mais claras, em outros, com o 

aperfeiçoamento das estratégias metodológicas. 

 

4.1 As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais 

 

Este produto educacional consiste em uma sequência didática constituída de quatro 

partes (1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas Elípticas, 2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas, Recursos 

Newtonianos e 3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos). Almeja-se que, ao final de cada uma 

delas, os alunos atinjam um determinado conhecimento. Haverá para cada questão uma breve 

descrição do seu objetivo e da sua importância, estatística dos resultados e análise das res-

postas. 

A análise que será apresentada a seguir é resultado da aplicação deste produto edu-

cacional em alunos das três séries do ensino médio da Cooperativa Educacional César Al-

meida (ACEC) no ano de 2016, nas dependências do próprio colégio, cujas salas são equi-

padas com um microcomputador para o professor e TV acoplada. 

A divulgação do projeto educacional ocorreu no mês de abril em todas as três salas 

de aula das três séries do ensino médio. Todos os alunos participaram de maneira voluntária e 

todas as etapas de autorização para que participassem foram cumpridas, inclusive com a auto-

rização por parte da Cooperativa Educacional César Almeida permitindo que respostas escri-

tas pelos grupos fizessem parte desta análise no corpo da dissertação. 

Nas Instruções Preliminares no Caderno do Professor deste produto educacional, en-

contram-se muitas importantes informações. Já o Caderno dos Alunos nada mais é do que o 

espaço em branco para que os grupos possam escrever as suas conclusões, conforme o modelo 

de questão, seja na forma de marcação de opção em questões de múltipla escolha, discursiva-
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mente justificando algo, seja completando ou não tabelas. Este material foi fornecido gratuita-

mente a cada grupo de 3 alunos (em média, não passando de quatro) no primeiro dia da apli-

cação da proposta. 

A aplicação ocorreu ao longo do mês de abril nos dias 18, 19 e 25 com uma partici-

pação de trinta e cinco alunos que se auto-organizaram em doze grupos, 12 alunos da 1ª série 

do ensino médio divididos em 4 grupos, 14 da 2ª em 5 e 9 da 3ª em 3. A aplicação da proposta 

ocorreu em cada série separadamente, havendo a necessidade de um tempo de aula de 50 mi-

nutos para cada uma das quatro partes. Assim sendo, houve a necessidade de um total de qua-

tro tempos de aula, que, no presente caso, foram distribuídos em duas datas distintas com au-

las duplas (de 100 minutos cada) para que a proposta pudesse ser aplicada em cada série. 

 

Nota: Caderno de Respostas dos Alunos respondido em grupo. O número que antecede o no-

me do grupo fornece a série a qual o grupo pertence. Ex.: 1A é o grupo A pertencente à 1ª sé-

rie do ensino médio. 

 

1
a
 Parte (1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas Elípticas) 

 

Questões 

 

1) Esta questão aborda a relação entre o elemento orbital excentricidade (ε) de uma órbita 

elíptica e o seu respectivo formato, cada vez mais parecido com o de uma circunferência 

quando este parâmetro se aproxima cada vez mais de zero e mais alongado quanto mais 

se aproxima de 0,700 (limite estabelecido pelo autor do simulador). 

As respostas não foram unânimes. Dos doze grupos formados nas três séries do 

ensino médio, apenas dois deles (3B e 3C) não conseguiram relacionar corretamente o 

valor da excentricidade com o formato da órbita elíptica, tendo eles selecionado a opção 

A, que é “Diminuir o valor da excentricidade da órbita do planeta acarreta torná-la mais 

‘alongada’; e aumentar, torná-la mais parecida com uma circunferência.”, justamente o 

oposto do que é o correto. 

 

2) Esta questão aborda a circunferência como um caso particular de elipse que apresenta ex-

centricidade (ε) nula e focos sobrepostos. 
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Todos os grupos selecionaram a opção correta, que indica a circunferência pos-

suir tais características. 

 

3) Esta questão levanta a concepção prévia dos alunos quanto ao formato (aparência) da ór-

bita da Terra em torno do Sol para um observador localizado sobre um eixo que passe pe-

lo centro dela e seja perpendicular ao plano orbital que a contém (vista superior). Ao todo 

são apresentadas aos alunos três elipses com diferentes excentricidades. 

Dos doze grupos formados nas três séries do ensino médio, seis deles optaram 

por elipses de maior excentricidade (ε) do que a real, tendo três deles (1C, 1D e 3A) es-

colhido a opção B (ε ≈ 0,500) e outros três (1A, 2B e 3C), a opção C (ε ≈ 0,600), em 

flagrante contraste com a excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol, que é de 

aproximadamente 0,02 e a órbita que mais se parece com uma circunferência. 

As justificativas dos que erraram a questão foram variadas. O grupo 3A, por 

exemplo, optou por uma órbita de excentricidade intermediária (ε ≈ 0,500), alegando não 

se tratar nem de uma circunferência nem de uma elipse de excentricidade mais acentuada, 

já que este último caso acarretaria para a Terra uma temperatura muito mais baixa do que 

a real quando ela estivesse na posição mais distante do Sol em sua órbita em torno dele 

(Figura 4a). O aluno utilizou a expressão “tão grande” no sentido de tão alongada. Já 2B 

estabeleceu uma relação sem fundamentação teórica alguma entre a excentricidade da 

órbita de um planeta e a sua posição (distância) em relação ao Sol. Segundo ele, quanto 

mais distante do Sol estiver um planeta mais sua órbita se parecerá com uma circunfe-

rência (Figura 4b). 

 

 
 

Figura 4 - Respostas dos grupos 3A (a) e 2B (b). Fonte: o autor, a partir das respostas obtidas dos alunos 
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no Caderno de Respostas dos Alunos.
50

 

 

E, mesmo àqueles que corretamente selecionaram a opção A (ε ≈ 0,020), a rela-

ção equivocada entre a excentricidade e as estações do ano se fez presente em suas jus-

tificativas. Segundo três grupos (1B, 2A e 2C), se a órbita da Terra em torno do Sol fosse 

uma elipse com uma excentricidade semelhante ao das opções B (ε ≈ 0,500) ou C (ε ≈ 

0,600), a distância da Terra em relação ao Sol sofreria uma variação tão grande ao longo 

do ano, que ocorreria uma extrema diferença de temperaturas entre as estações do ano ve-

rão e inverno (2C, Figura 5a), o que, na visão dos grupos, não condiz com a realidade. In-

clusive, segundo 2A, tal diferença de temperatura seria tão significativa que impossibili-

taria a vida na Terra (Figura 5b). 

 

 
 

Figura 5 - Respostas dos grupos 2C (a) e 2A (b). 

 

4) Esta questão apresenta aos alunos as mesmas elipses da questão anterior. Mediante a ma-

nipulação do simulador por parte do professor e, em alguns momentos, por alunos que se 

dispõem a isso sob a supervisão dele, altera-se gradativamente e por repetidas vezes a ex-

centricidade (ε) da elipse que caracteriza o formato de uma órbita a ser mostrada pelo si-

mulador. Aos alunos, o professor solicita que estes anotem o valor aproximado da excen-

tricidade para cada uma das três elipses que se encontram em seus cadernos (Caderno de 

Respostas dos Alunos), comparando-as com as elipses projetadas pelo simulador. De pos-

se da informação de que a excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol apresenta 

valor aproximado 0,02, os alunos são solicitados a comparar os valores anotados com este 

                                                             
 
50

                Salvo informação contrária, todas as demais figuras do mesmo tipo e presentes neste capítulo foram obtidas da 

mesma maneira. 



52 
 

 
 

valor de referência e a indicar qual das elipses melhor representa o formato da órbita da 

Terra em torno do Sol. 

Todos os grupos das três séries do ensino médio foram unânimes em afirmar 

corretamente a opção A (ε ≈ 0,02). 

Por fim, com o objetivo de evitar que alguns alunos continuassem a apresentar a 

concepção equivocada de que as estações do ano teriam alguma relação com a excentri-

cidade da órbita da Terra em torno do Sol, o professor discutiu com as turmas a questão 

de o eixo de rotação da Terra apresentar direção constante (mesma direção) no espaço 

(salvo o movimento de precessão) em relação a um referencial inercial, associado ao mo-

vimento de translação dela em torno do Sol como a causa para as estações do ano. 

 

5) Esta questão aborda a escala de medida de comprimento como elemento essencial na re-

presentação das órbitas dos planetas do Sistema Solar; tão distintas em termos de tama-

nho, semieixo maior (a), mas representadas em um mesmo espaço, a tela do simulador. O 

professor pergunta aos alunos como isso é possível. 

Inicialmente nenhum grupo das três séries do ensino médio foi capaz de elucidar 

a questão. O professor, então, apenas apontou, sem nada dizer, na escala, um traço acom-

panhado de uma medida de comprimento em unidades astronômicas (au) que se encontra-

va no canto direito superior do simulador e que variava de tamanho e de valor conforme 

se mudava da órbita de um planeta para outro. Em poucos segundos, todos os grupos das 

três séries foram unânimes em afirmar que se tratava de uma mudança de escala, algo se-

melhante ao que acontece em representações de mapas. A Figura 6 representa bem o uni-

verso de respostas obtidas nesta questão. 

 

 
 

Figura 6 - Respostas dos grupos 2D (a) e 3C (b). 
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6) Esta questão aborda a propriedade r1 + r2 = 2a, que caracteriza uma elipse e, por conse-

guinte, órbitas elípticas. Nela, r1 é a distância de um ponto qualquer da elipse (ex.: posi-

ção ocupada por um planeta em relação ao Sol) até o foco F1 (ex.: onde o Sol pode estar 

localizado.); r2 é a distância do mesmo ponto ao foco F2 (ex.: onde pode estar localizado 

o foco vazio.) e a é o semieixo maior da elipse (ou da órbita elíptica). Mediante a mani-

pulação do simulador por parte do professor e, em alguns momentos, por alunos que se 

dispõem a isso sob a supervisão dele, todos estes podem observar o que se passa com os 

valores de r1, r2 e r1 + r2 conforme o planeta selecionado percorre a sua órbita. Associado 

a este procedimento, o professor, para cada planeta, solicita aos alunos que observem o 

valor do semieixo maior de sua órbita e o anotem. 

Dos doze grupos formados nas três séries do ensino médio, apenas dois deles 

(3B e 3C) não conseguiram perceber a relação correta r1 + r2 = 2a. O 3B assinalou a 

opção C, em que a propriedade indicada era r1 + r2 = a, enquanto o 3C, a opção B, r1 + r2 

= a  /2. 

 

2
a
 Parte (2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas) 

 

Questões 

 

1) Esta questão aborda o fato de um hipotético planeta em órbita elíptica em torno do Sol 

apresentar o módulo de sua velocidade orbital instantânea (v) diferente para cada posição 

em órbita. Mediante a manipulação do simulador por parte do professor e, em alguns mo-

mentos, por alunos que se dispõem a isso sob a supervisão dele, incluindo alterar o plane-

ta (outra excentricidade (ε) e/ou semieixo maior (a) de sua órbita), todos estes podem ob-

servar o movimento dele em sua respectiva órbita. E, assim, verificar o comportamento 

do módulo da velocidade orbital instantânea (v) de cada planeta para cada posição de sua 

órbita em torno do Sol. 

Salvo um único grupo (3B) que não respondeu, todos os outros onze responde-

ram corretamente que os planetas apresentam o módulo de sua velocidade orbital instan-

tânea (v) distinta para cada posição em órbita em torno do Sol. 

 

2) Esta questão, subdividida em dois itens (a e b), aborda o fato de um hipotético planeta em 

órbita elíptica em torno do Sol apresentar o módulo de sua velocidade orbital média (vm) 
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maior no setor que contém o periélio (posição em órbita mais perto do Sol), do que na-

quele de mesma área que contém o afélio (posição em órbita mais afastada do Sol), con-

sequência direta da 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas). Mediante a manipulação do simula-

dor por parte do professor e, em alguns momentos, por alunos que se dispõem a isso sob 

a supervisão dele, todos estes podem observar o movimento do planeta em sua órbita e, 

assim, verificar o comportamento do módulo de sua velocidade orbital média (vm) nos se-

tores de mesma área. 

No item a, todos os grupos das três séries do ensino médio, mediante observação 

do simulador, foram unânimes em afirmar que, no setor o qual contém o periélio, a velo-

cidade orbital média (vm) do planeta em órbita em torno do Sol é maior do que no setor o 

qual contém o afélio. Já no item b, que fornece a expressão que define a velocidade mé-

dia e que solicita uma justificativa baseada nos comprimentos dos arcos percorridos e nos 

intervalos de tempo para percorrê-los, subtendendo áreas de mesmo valor, os doze gru-

pos, exceto três (1A, 1B e 2E), foram capazes de justificar satisfatoriamente. Enquanto a 

maioria mencionou que o planeta deve se deslocar mais rápido no setor que contém o pe-

riélio e não o afélio, em virtude do maior deslocamento e de os intervalos de tempo para 

percorrê-los serem os mesmos, os três, nada mencionaram a respeito dos intervalos de 

tempo. A Figura 7 representa bem o universo de respostas corretas obtidas nesta questão. 

 

 
 

Figura 7 - Respostas dos grupos 2A (a), 2B (b) e 2D (c). 
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3
a
 Parte (Recursos Newtonianos) 

 

Questões 

 

1) Esta questão aborda o fato de um hipotético planeta em órbita elíptica em torno do Sol 

apresentar o módulo de sua velocidade orbital instantânea (v) maior no periélio (posição 

em órbita mais perto do Sol) do que quando no afélio (posição em órbita mais afastada do 

Sol), consequência direta da 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas). Esse fato pode também ser 

relacionado à 2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica) quanto à força de 

interação entre o planeta e o Sol ser o agente causador da aceleração, um vetor que, quan-

do forma um ângulo agudo com o vetor velocidade instantânea, caracteriza um movimen-

to acelerado e, quando obtuso, um movimento retardado. Mediante a manipulação do si-

mulador por parte do professor e, em alguns momentos, por alunos que se dispõem a isso 

sob a supervisão dele, incluindo alterar o planeta (outra excentricidade (ε) e/ou semieixo 

maior (a) de sua órbita), todos estes podem observar o movimento dele em sua respectiva 

órbita e, em particular, o ângulo formado entre os vetores velocidade e aceleração instan-

tâneas. E, assim, responder à questão: para qual intervalo de ângulo o movimento do pla-

neta é acelerado e para qual é retardado? 

Quando aplicada à primeira turma, a da 3
a
 série do ensino médio, em formato de 

questão única, sem subdivisões, causou enorme dificuldade de compreensão. O professor 

(autor), percebendo o grau de dificuldade devido à falta de clareza, reformulou o enunci-

ado da questão durante a aplicação, subdividindo-o em quatro itens (a, b, c e d), tornando-

o mais claro e detalhado conforme consta no Apêndice A – As Leis de Kepler por meio 

de simulações computacionais, o que permitiu que a maior parte dos grupos das três sé-

ries conseguissem respondê-la sem maiores dificuldades. 

Na 1ª série, dos quatro grupos, três deles (1A, 1B e 1C) acertaram a questão por 

completo (1C, Figura 8a) e apenas um deles (1D), parcialmente ao não indicar em que 

posição da órbita em torno do Sol o módulo da velocidade orbital instantânea (v) do pla-

neta seria máxima e em que posição seria mínima. No entanto, antes que respondessem, 

foi necessário apresentar na lousa, já que não haviam estudado ou não lembravam a Lei 

da Gravitação Universal e como um vetor (no caso, a aceleração instantânea ( a )) pode ser 

decomposto em componentes ortogonais. Só assim, em seguida, foram capazes de anali-

sar sob que condições o movimento do planeta é acelerado ou retardado. 
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Na 2
a
 série, dos cinco grupos, três deles (2A, 2B e 2D) acertaram (2B, Figura 

8b), sendo que o último indicou inclusive em que trechos da órbita o movimento seria 

acelerado e em que trechos, retardado. Os demais (2C e 2E) erraram, respectivamente, ao 

confundir velocidade instantânea com aceleração instantânea e ao indicar equivocada-

mente intervalos para o ângulo entre tais vetores em que o movimento do planeta seria 

acelerado ou retardado. 

Na 3
a
 série, todos os três grupos responderam satisfatoriamente (3A, Figura 8c). 

Os 3B e 3C inclusive afirmaram que, ao passar pelo periélio ou pelo afélio, o ângulo en-

tre os vetores velocidade e aceleração instantâneas seria exatamente igual a 90º. 

 

 
 

Figura 8 - Respostas dos grupos 1C (a), 2B (b) e 3A (c). 

 

2) Esta questão aborda a possibilidade de existir ou não alguma órbita elíptica em que a ve-

locidade orbital instantânea (v) de um hipotético planeta apresente módulo constante. Me-

diante a manipulação do simulador por parte do professor e, em alguns momentos, por 

alunos que se dispõem a isso sob a supervisão dele, todos estes podem observar o que se 

passa com essa velocidade para órbitas elípticas de diferentes excentricidades (ε) e semi-

eixos maiores (a), inclusive para as circulares, um caso particular de elipse. 

Salvo 1C, que nada respondeu sobre o valor da excentricidade (ε), afirmando 

apenas tratar-se de uma órbita circular, todos os outros onze grupos responderam ser uma 

órbita circular, cujo valor da excentricidade é zero; alguns deles (1A, 1B, 1C e 1D), inclu-
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sive, tratar-se de um movimento circular uniforme (MCU) (1D, Figura 9). 

 

 
 

Figura 9 - Resposta do grupo 1D. 

 

3) Esta questão permite que se investigue que tipo de aceleração aparece no painel inferior 

do simulador, quando um hipotético planeta está em movimento circular uniforme 

(MCU). Os alunos são solicitados a calcular a aceleração centrípeta (acp) do planeta por 

meio da expressão 

 2

cp

v
a

R
 , (1) 

 

levando em conta os seguintes dados presentes no painel citado: 

 

raio (R) = 1 au ≈ 1,496 x 10
11

 m e 

velocidade orbital (v) = 29,8 km/s. 

 

E, em seguida, a comparar o resultado obtido com o valor da aceleração que apa-

rece no painel inferior do simulador, sendo levados, então, a concluir que, no movimento 

circular uniforme (MCU), a aceleração é somente centrípeta, não havendo aceleração tan-

gencial alguma. 

Na 1
a
 série, dos quatro grupos, dois deles (1B e 1D) não conseguiram desenvol-

ver os cálculos; um deles (1A) confundiu a notação decimal (vírgula) com a de separação 

de milhar (ponto), comumente invertida nas calculadoras, e apenas 1C concluiu, esque-

cendo-se, porém, de fornecer a unidade de aceleração. É importante salientar que o pro-

duto educacional foi aplicado no 1º bimestre e, por isso, os alunos pouco contato tiveram 

com a Mecânica. Nenhum dos alunos conhecia a fórmula da aceleração centrípeta, assim 

sendo, após tal fato ter sido constatado pelo professor (autor), ela foi demonstrada durante 

a aplicação. Apesar do conceito de vetor ter sido visto no 9º ano do ensino fundamental, 

decomposição vetorial foi algo que teve que ser trabalhado durante a aplicação para que 

os alunos pudessem compreender a questão. A operação com números escritos em nota-

ção científica também foi um desafio não só para os alunos da 1ª série como para os de-

mais, ainda mais àqueles que não possuíam calculadora. 

Curioso foi o fato de alguns alunos iniciarem a questão tentando converter a uni-
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dade de velocidade de km/s para m/s usando o fator de conversão 3,6, que somente pode 

ser usado para conversões entre km/h e m/s e vice-versa. Uma vez alertados pelo profes-

sor (autor), corrigiram-se rapidamente. 

Na 2
a
 série, as dificuldades foram bem menores. Os cinco grupos foram capazes 

de identificar a aceleração como sendo a centrípeta. No entanto, a fórmula foi demonstra-

da assim como aconteceu na 1
a
 série para que o cálculo pudesse ser realizado, já que ape-

nas um único aluno conseguiu se lembrar dela. Todos concluíram a questão, porém es-

quecendo-se de fornecer a unidade de aceleração e desrespeitando a quantidade de alga-

rismos significativos para o resultado, conforme mostra a Figura 10. 

 

 
 

Figura 10 - Resposta do grupo 2A. 

 

Na 3
a
 série, os três grupos foram capazes de identificar corretamente a acelera-

ção como sendo a centrípeta, porém, como ocorreu na 2
a
 série, apenas um único aluno 

conseguiu se lembrar da fórmula. Assim sendo, após tal fato ter sido constatado, o profes-

sor (autor) a demonstrou na lousa durante a aplicação para que o cálculo pudesse ser rea-

lizado. Todos, então, concluíram a questão, no entanto, com enorme dificuldade mesmo 

com o uso da calculadora, pois as grandezas físicas estavam expressas em notação cientí-

fica. Apenas o grupo 3A expressou de maneira correta o resultado ao fornecer a unidade 

de aceleração; um deles (3C) deixou-a sem unidade e outro (3B), com unidade de distân-

cia (em unidades astronômicas). 

 

4) Esta questão, subdividida em seis itens (a, b, c, d, e e f), aborda a Lei da Gravitação Uni-

versal em diversos aspectos. Os grupos são solicitados: no item a, a escolherem, dentre 

uma listagem de forças, qual delas atua como força central no movimento orbital de um 

planeta em torno do Sol; no item b, a escreverem a fórmula que permite calcular o módu-

lo desta força entre duas partículas; no item c, a dizerem como é conhecida esta fórmula; 

no item d, a dizerem o nome do cientista que a descobriu; no item e, a explicitarem de 

que grandezas físicas depende esta força; no item f, a mostrarem para onde aponta essa 
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força que atua no planeta no caso deste estar em órbita em torno do Sol e, finalmente, no 

item g, a compararem os módulos desta força que atua no planeta devido ao Sol e no Sol 

devido ao planeta. 

Na 1
a
 série, todos os quatro grupos foram unânimes em afirmar que nunca havi-

am estudado esse assunto, informação que não confere com o mencionado pelo professor 

de Ciências da série anterior (9º ano do ensino fundamental) em conversa; o assunto fora 

visto sim, no entanto, de maneira breve. O fato é que a questão serviu como uma introdu-

ção ao assunto (Lei da Gravitação Universal) para alguns alunos e como uma revisão 

àqueles que já haviam estudado e não mais se lembravam. O mesmo ocorreu com a 3ª Lei 

de Newton (Princípio da Ação e Reação) abordada no item g. 

Na 2ª série, nenhum aluno foi capaz de se lembrar da Lei da Gravitação Univer-

sal. Uma vez tendo sido constatado tal fato pelo professor (autor), este a forneceu na lou-

sa durante a aplicação para que pudesse ser analisada pelos grupos. Então, todos os gru-

pos foram capazes de responder corretamente aos itens propostos, salvo 2E, que afirmou 

ser o módulo da força gravitacional exercida pela Terra no Sol igual a que o Sol exerce na 

Terra se e somente se a órbita da Terra em torno do Sol apresentar excentricidade nula, 

ou seja, for circular, o que está em desacordo com a 3ª Lei de Newton (Princípio da Ação 

e Reação) (Figura 11). 

 

 
 

Figura 11 - Resposta do grupo 2E. 

 

Na 3
a
 série, apenas o grupo 3B foi capaz de se lembrar da Lei da Gravitação 

Universal, sendo que os demais a confundiram com a força normal [de igual módulo ao 

peso em algumas circunstâncias] (3C) ou com a energia potencial gravitacional (3A). 

Também foi registrada a resposta de 3B, que afirmou ser o módulo da força gravitacional 

exercida pela Terra no Sol menor do que quando o Sol a exerce na Terra, erro relativa-

mente comum cometido por alunos do ensino médio (Figura 12). 
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Figura 12 - Resposta do grupo 3B. 

 

4
a
  Parte (3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos) 

 

Questão 

 

Que tal calcular a massa do Sol? 

 

Mediante a manipulação do simulador por parte do professor e, em alguns momen-

tos, por alunos que se dispõem a isso sob a supervisão dele, cada grupo é solicitado a escolher 

um único planeta do Sistema Solar; escolher uma taxa de animação no simulador, que nada 

mais é do que um fator de conversão que relaciona o fluxo do passar do tempo nos mundos 

virtual e real; medir com um cronômetro o intervalo de tempo necessário para que ele dê uma 

volta completa em torno do Sol; calcular o período orbital (T) dele em torno do Sol em anos 

siderais; para, em seguida, converter esse período em segundos, de acordo com o fator de con-

versão fornecido no enunciado da questão. Logo após, é solicitado aos grupos anotar, para o 

planeta escolhido, o valor do semieixo maior (a) de sua órbita fornecido pelo simulador em 

unidades astronômicas (au) e convertê-lo para metros (m), usando para tal o fator de conver-

são informado no enunciado da questão. A cada etapa, os grupos devem preencher a Tabela 

1.2 (1ª Parte), que integra o Caderno de Respostas dos Alunos, com todos os resultados obti-

dos, a fim de sistematizar cada passo para o cálculo da massa do Sol (MSol). 

Uma vez calculada a massa do Sol, os grupos devem compartilhar e confrontar os re-

sultados obtidos entre eles e comparar com o valor de referência cedido pelo United States 

Naval Observatory (USNO), possibilitando que percebam que os valores para a massa do Sol 

obtidos a partir de órbitas elípticas tão distintas é praticamente o mesmo. E, em um grau a 

mais, que a 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) descreve muito bem órbitas elípticas, mesmo 

tendo sido demonstrada apenas para o caso particular de órbitas circulares, com a posterior 

substituição do raio (R) da órbita circular do hipotético planeta pelo semieixo maior (a) da ór-

bita elíptica de um planeta em torno do Sol, tendo os dois o mesmo período orbital (T). 
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Na 1
a
 série, dos quatro grupos, apenas 1D não conseguiu calcular a massa do Sol; um 

dos outros três (1A) não chegou à conclusão alguma após o cálculo. Na 2
a
 série, dos cinco 

grupos, apenas 2D não conseguiu calcular a massa do Sol por ter errado na potência de dez, e 

nenhum dos demais foi capaz de chegar à conclusão alguma após o cálculo. E, na 3
a
 série, to-

dos os três grupos conseguiram calcular a massa do Sol e apenas o grupo 3A não foi capaz de 

chegar à conclusão alguma após o cálculo. O 3B concluiu que: “[...] a 3ª Lei de Kepler funci-

ona também para órbitas elípticas. A diferença entre o cálculo com órbitas diferentes é que na 

circular é usado o raio e na elipse é usada [sic] o semi eixo maior [sic] (a).”. 

O fato de nem todos os grupos terem conseguido chegar a uma conclusão após o cál-

culo pode ser atribuído, em grande parte, ao fator falta de tempo, já que a operação com nú-

meros escritos em notação científica foi um desafio não só para os alunos da 1
a
 série como 

para os demais, ainda mais àqueles que não possuíam calculadora. 

 

4.2 As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades 

 

Este produto educacional é constituído de duas partes cujas questões são agrupadas 

em blocos temáticos. Almeja-se que, ao final de cada um deles, os alunos atinjam um determi-

nado conhecimento. Haverá para cada questão selecionada uma breve descrição do seu objeti-

vo, sua importância, estatística dos resultados e, para algumas delas, as respostas serão anali-

sadas de maneira mais aprofundada. 

Em virtude do quantitativo de questões, houve a necessidade de uma seleção, para a 

qual o critério de escolha foi o seguinte: 1) Questões que abordem conteúdo físico relevante 

(ex.: sob que condição pode-se empregar o Princípio de Conservação do Momento Angular?), 

normalmente a mais representativa de cada bloco temático, e não meros desenvolvimentos 

matemáticos; 2) Questões classificadas pelos grupos segundo critério próprio de dificuldade 

como sendo as mais difíceis (Figuras 14 e 33); 3) Questões constatadas pelo professor (autor 

da proposta) que as corrigiu como sendo as com os piores resultados; 4) Questões que permi-

tam a identificação de concepções prévias; 5) Questões com respostas curiosas ou interessan-

tes, dignas de serem analisadas segundo critério subjetivo próprio do professor (autor da pro-

posta) que as corrigiu; 6) Questões duplicadas que permitam a verificação de mudanças con-

ceituais por meio da comparação entre a solução de cada uma delas. Além disso, evitou-se 

apresentar qualquer bloco temático sem que houvesse pelo menos uma questão que o repre-

sentasse. 
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Os gráficos das Figuras 14 e 33 foram construídos a partir da verificação pelo profes-

sor (autor da proposta) no Caderno de Respostas dos Alunos, da classificação realizada pelos 

grupos quanto ao nível de dificuldade (fácil, média ou difícil) de cada questão resolvida por 

eles para cada uma das duas partes; dificuldade esta que pode ter sido causada pela pouca cla-

reza no enunciado de algumas poucas questões e/ou pela ausência de conhecimentos prévios 

e/ou habilidades específicas por parte de alguns alunos. A pouca habilidade deles em usar um 

instrumento de medição (régua) ao que se pretendia medir mostrou-se presente nas questões 2 

e 3 da 1ª Parte. Além disso, operar algebricamente com símbolos (grandezas físicas escalares 

e/ou vetoriais) e abstrair de uma representação em segunda dimensão para uma espacial são 

mais alguns exemplos de dificuldades encontradas pelos alunos. 

Ao longo dessa análise, as dificuldades ocorridas durante a aplicação deste produto 

educacional serão comentadas. E as soluções adotadas a fim de contorná-las serão explicita-

das; em alguns casos com alterações pontuais no enunciado de algumas questões para torná-

las mais claras, em outros com o aperfeiçoamento dos apêndices presentes no Caderno do 

Professor e das estratégias metodológicas. 

A análise que será apresentada a seguir é resultado da aplicação deste produto educa-

cional em alunos das três séries do ensino médio do Colégio Naval (CN) no ano de 2016 (Fi-

gura 13), no auditório da Sociedade Acadêmica Greenhalgh (SAG), com capacidade para 100 

pessoas, equipado com ar-condicionado, cadeiras acolchoadas, microcomputador e Datashow. 

A seleção dos alunos ocorreu no mês de abril com a divulgação do projeto educaci-

onal em todas as 18 salas de aula das três séries do ensino médio. Todos os alunos que se ins-

creveram foram acolhidos e, após cumpridas todas as etapas de autorização para que partici-

passem, inclusive com a autorização por parte do Colégio Naval permitindo que respostas es-

critas pelos grupos fizessem parte desta análise no corpo da dissertação, iniciou-se a etapa de 

divulgação de alguns apêndices pelo professor (autor da proposta) (B1 – Matemática; B2 – 

Física Experimental; B3 – Astronomia; B4 – Histórico, Filosófico, Conceitual e Explicativo; 

B5 – Sistemas de Unidades: em especial o Sistema Internacional de Unidades (SI) e B8 – De-

monstração da versão aperfeiçoada da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) para corpos celes-

tes em movimento circular uniforme (MCU) em torno do centro de massa (CM) comum), dis-

ponibilizando aos alunos, na semana anterior ao início, esse material complementar em for-

mato digital para que imprimissem e também em formato impresso para que fizessem xérox. 

Os apêndices estruturados em tópicos que apresentam afinidade entre si e se comple-

mentam, alguns, além de interessantes, na visão do autor da proposta, são necessários como 
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pré-requisitos ao bom andamento da execução dela. Nas Instruções Preliminares no Caderno 

do Professor deste produto educacional, além da descrição e das sugestões para o uso dos 

apêndices, encontram-se muitas outras importantes informações. Já o Caderno dos Alunos na-

da mais é do que o espaço em branco para que os grupos possam escrever as suas conclusões, 

conforme o modelo de questão, seja na forma de marcação de opção em questões de múltipla 

escolha, discursivamente justificando algo, completando tabelas, seja analisando ou não gráfi-

cos. Além disso, é nele que cada grupo avalia o nível de dificuldade encontrado ao resolver 

cada questão das duas partes que compõem este produto educacional. Este material foi forne-

cido gratuitamente a cada grupo de 3 alunos (em média, não passando de quatro) no primeiro 

dia da aplicação da proposta. 

A aplicação ocorreu principalmente ao longo do mês de maio com uma participação 

inicial de quarenta e um alunos voluntários (de um total de quarenta e sete inscritos) que se 

auto-organizaram em treze grupos contendo, preferencialmente, um aluno de cada série, a pe-

dido do professor. A Figura 13 fornece a participação dos alunos no decorrer da aplicação do 

produto educacional em todas as suas etapas, o que revela uma variação significativa no quan-

titativo deles. Tal variação pode ser explicada pela dificuldade deles em conciliar as diferentes 

tarefas a que estão sujeitos no dia-a-dia, com atividades extraclasses, como ficará demonstra-

do mais adiante nas respostas fornecidas pelos próprios alunos à questão de número 2 do Ca-

pítulo 5 – Avaliação das propostas e dos produtos educacionais pelos alunos, no item 5.2. 

 

 
 

Figura 13 - Participação dos alunos do CN ao longo da aplicação do 

produto educacional As Leis de Kepler por meio de sequências de 

atividades, no ano de 2016. Nota: no dia 26/10/2016, participaram 

como ouvintes vinte alunos da 1ª série e cinco alunos da 2ª série, que 

não foram contabilizados no gráfico acima. Fonte: o autor, a partir da 

lista de presença. 
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Cada uma das duas partes (sem levar em conta todos os detalhes presentes nos apên-

dices) foi aplicada em três datas distintas, totalizando seis horas igualmente divididas. O últi-

mo dia de aplicação (26/10) serviu para explorar experimentalmente a questão 18 da 2ª Parte 

(Lei das Áreas), que aborda o aumento na velocidade angular instantânea de rotação de uma 

bailarina ao fechar os braços, o que permite verter o conhecimento adquirido para outro con-

texto. Por ocasião, levou-se ao auditório da SAG uma cadeira giratória e dois halteres de 2 kg 

cada, para que os alunos pudessem vivenciar na prática o Princípio de Conservação do Mo-

mento Angular e entender o papel do momento de inércia para rotações como análogo ao da 

massa inercial para translações. 

Foi uma aula bastante divertida, já que um aluno, ao contrair os braços e pernas em 

pleno giro, teve a sua velocidade angular instantânea de rotação aumentada em tal grau que 

chegou a cair da cadeira no chão, tendo sido motivo de gargalhada geral, inclusive por parte 

dele próprio que nada sofreu. 

Além disso, foi nessa mesma data que ocorreu o Fechamento (Retorno ou feedback), 

momento em que os alunos puderam ter acesso aos seus respectivos cadernos de respostas já 

corrigidos. A participação e o interesse dos alunos, em especial os da 1ª série, foi uma agradá-

vel surpresa para o professor (autor da proposta). 

 

1
a
 Parte 

 

(1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas Elípticas e 3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos) 

 

De acordo com o critério pré-estabelecido no início deste capítulo, foram escolhidas 

para a análise da 1
a
 Parte as 25 questões seguintes de um total de 34: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 e 34. Como se pode observar na Figu-

ra 14, muitas delas enquadram-se como sendo as mais difíceis segundo critério de classifica-

ção próprio dos grupos que as fizeram. 
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Figura 14 - Avaliação da dificuldade das questões da 1ª Parte pelos 

grupos de alunos do CN. Fonte: o autor, a partir da avaliação do grau 

de dificuldade de cada questão pelos grupos no próprio Caderno de 

Respostas dos Alunos. 

 

Blocos Temáticos de Questões 

 

Nota: as questões 1 e 34 serão analisadas em conjunto logo após a questão 33. 

 

Cônicas: em especial as propriedades das elipses 

& 

1ª Lei de Kepler (Lei das Órbitas Elípticas) 

 

Este bloco temático é constituído das questões 2 a 6, inclusive. 

 

A questão 2 apresenta no enunciado a definição de cônica e os seus tipos e a de elip-

se e dois métodos distintos para a determinação da excentricidade (ε) desta, além da 1ª Lei de 

Kepler propriamente dita. Nessa questão, são apresentadas elipses, cada uma das quais com 

uma diferente excentricidade a ser calculada pelos dois métodos apresentados. Mediante a 

comparação dos valores encontrados pelos dois métodos, levando-se em conta as incertezas 

nas medidas, os alunos são indagados se eles dois são equivalentes ou não entre si, salvo a 

questão filosófica do indutivismo, que será mencionada durante a resolução. 

No primeiro método proposto para o cálculo da excentricidade, mede-se com uma ré-

gua as distâncias h (de um ponto da elipse até um dos seus focos) e g (do mesmo ponto à dire-

triz correspondente) para, em seguida, calcular a excentricidade por meio da expressão ε = 

h/g. Já o segundo método, bem mais conhecido do que o anterior, é uma consequência do pri-
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meiro e consiste em calcular a excentricidade por meio da expressão ε = c/a, sendo 2 2c a b  , 

em que a é o semieixo maior e b é o semieixo menor. 

Dos treze grupos que responderam à questão 2, somente quatro deles (A, B, C e D) 

foram capazes de obter as excentricidades pelos dois métodos propostos, expressando-as da 

maneira correta, levando em conta as regras de arredondamento na numeração decimal, de al-

garismos significativos em operações aritméticas e de compatibilidade entre o valor mais pro-

vável de uma medida com o número de casas decimais de sua incerteza associada; assuntos 

disponibilizados aos alunos sob a forma de apêndices (B1 – Matemática e B2 – Física Expe-

rimental) e trabalhados antes do início desta questão. 

Dos grupos restantes, G a deixou praticamente em branco e oito deles (E, F, H, I, J, 

K, L e M) erraram ao expressar as medidas antecedentes ao cálculo da excentricidade e/ou a 

excentricidade propriamente dita. No caso de L, o erro cometido foi o de expressar o valor 

mais provável para a excentricidade com um número de casas decimais após a vírgula (con-

ceito de precisão) diferente do de sua incerteza associada, (ε ± ε) = (0,6 ± 0,02), enquanto o 

grupo E infringiu em um erro a mais, ao expressar a incerteza associada com mais de um al-

garismo significativo
51

, (ε ± ε) = (0,6 ± 0,017). 

No que tange à conclusão de que os dois métodos propostos para o cálculo da excen-

tricidade de uma elipse qualquer sejam equivalentes levando em conta os intervalos de con-

fiança das medidas, dos treze grupos que responderam à questão 2, nove deles (A, B, C, D, E, 

H, I, J e M), com maneiras bastante distintas de se expressar, chegaram à conclusão de que 

houve uma interseção entre os intervalos de confiança para as medidas da excentricidade, uti-

lizando tanto pontos distintos sobre uma mesma elipse assim como métodos distintos. Alguns 

dos quais (B, E e H), de forma explícita, concluíram, então, que os métodos propostos para o 

cálculo da excentricidade são, ou provavelmente são, equivalentes. Os demais grupos (F, G, K 

e L) deixaram em branco a conclusão. 

É importante observar que a questão 2, em conjunto com o exemplo do peru induti-

vista atribuído ao filósofo e matemático Bertrand Russel (tópico 1 do Apêndice B4 – His-

tórico, Filosófico, Conceitual e Explicativo do Caderno do Professor), permitiu que a questão 

filosófica do indutivismo fosse explicada e debatida com os alunos; da necessidade de uma 

demonstração analítica para que a equivalência entre os dois métodos propostos possa ser 

matematicamente validada. Note que, neste aspecto, o grupo E (Figura 15) foi rigoroso, cui-

                                                             
 
51

            Nota: expressar a incerteza associada com mais de um algarismo significativo nem sempre constitui um erro, 

pois em experimentos de elevada precisão é uma prática relativamente comum. 
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dadoso ao dizer em outras palavras que os dois métodos propostos aparentam estar corretos 

(serem equivalentes entre si), em vez de afirmar que estão corretos. 

 

 
 

Figura 15 - Resposta do grupo E. 

 

A questão 3 complementa a anterior ao solicitar a verificação da propriedade (S = d1 

+ d2 = 2a = constante) que define a elipse como sendo o lugar geométrico dos pontos no pla-

no, cuja soma das distâncias (d1 e d2) a dois pontos fixos (denominados focos) é constante, 

sendo a o semieixo maior da elipse. 

De forma análoga ao que ocorreu na questão 2, na 3, erros semelhantes foram consta-

tados, o que revelou a necessidade de uma maior atenção por parte do professor aos apêndices 

que integram o Caderno do Professor, em especial aos tópicos 1 (Regras de arredondamento 

na numeração decimal), 4 (Algarismos Significativos) e 5 (É possível expressar uma medida 

com mais de um algarismo duvidoso?) do B1 (Matemática) e aos tópicos 1 (O ato de medir) e 

7 (Propagação de incertezas para uma única medição) do B2 (Física Experimental). A partir 

da experiência adquirida, foram realizados aperfeiçoamentos nas Instruções Preliminares no 

Caderno do Professor com sugestões de como e quando trabalhar cada tópico presente nos 

apêndices. 

Ainda assim, dos treze grupos que responderam à questão 3, seis deles (B, F, J, K, L 

e M), levando em conta as interseções dos intervalos de confiança das medidas de d1 + d2 e de 

2a, concluíram corretamente a existência da propriedade S = d1 + d2 = 2a. No entanto, ne-

nhum dos grupos há pouco mencionados explicitou o fato de S apresentar um valor constante 

característico para cada elipse. Dois grupos (A e E) concluíram corretamente que S é uma 

constante, no entanto, nada concluíram quanto ao fato de ser igual a 2a. A Figura 16 mostra 

respostas que se complementam corretamente (grupo A - item a) e (grupo F - item b). Os gru-

pos D, G, H e I nada concluíram, ainda que D e I pudessem ter chegado a tal conclusão a par-

tir dos valores encontrados para S e 2a. O grupo C conclui que S não é constante. 

É importante observar que a questão permitiu debater mais uma vez a questão filosó-

fica do indutivismo de maneira análoga ao que fora feito na questão anterior. 
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Figura 16 - Respostas dos grupos A (a) e F (b). 

 

As questões 4 e 5 versam sobre o formato da órbita da Terra em torno do Sol para 

um observador localizado sobre um eixo que passe pelo centro dela e seja perpendicular ao 

plano orbital que a contém (vista superior). Segundo Canalle (2003), é muito comum alunos 

representarem a órbita da Terra em torno do Sol sob tais condições como se fossem elipses de 

“grande” excentricidade (“alongadas”). 

A questão 4 tem por objetivo realizar o levantamento de tal concepção apresentando 

três elipses aos grupos, cada qual com uma excentricidade diferente, para que identifiquem 

qual delas mais se assemelha à orbita da Terra em torno do Sol, para as condições menci-

onadas no parágrafo anterior relativas à localização do observador. Já para a questão 5, que 

façam o mesmo, antes, porém determinando a excentricidade de cada uma delas e, mediante 

comparação de cada valor encontrado ao da excentricidade da órbita da Terra fornecida no 

enunciado da própria questão, para que indiquem corretamente o formato da órbita da Terra. 

Agindo dessa maneira, o autor da proposta espera que os alunos estejam sujeitos não a uma 

simples memorização, mas, sobretudo, a um processo de Aprendizagem Significativa do for-

mato correto da órbita da Terra em torno do Sol. 

O resultado como será visto na Figura 17 confirma os resultados obtidos por Canalle 

(2003) para a má representação da órbita da Terra em torno do Sol, tanto em checagens com 

alunos como em livros didáticos. Neste último caso, o que certamente contribui para reforçar 

ainda mais o erro, já que muitos professores de Ciências e de Física nunca tiveram em sua for-

mação docente conteúdos de Astronomia, dificultando a eles um olhar crítico sobre tal assun-

to a ser ministrado. A Figura 17a refere-se à questão 4 (antes do cálculo da excentricidade de 

cada órbita elíptica) e a Figura 17b, à questão 5 (após o cálculo da excentricidade de cada 

órbita elíptica). 
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Figura 17 - Respostas às questões 4 (a) e 5 (b). Fonte: o autor, a partir das respostas obtidas dos 

grupos de alunos no Caderno de Respostas dos Alunos. 

 

O resultado obtido na questão 5, em que 100 % dos grupos passaram a indicar a 

opção correta (opção A) para o formato da órbita da Terra em torno do Sol, em contraste aos 

39 % obtidos anteriormente na questão 4, leva a crer que o objetivo da questão foi atingido 

com sucesso. 

Mesmo com a correção de boa parte dos livros didáticos realizada pelas editoras após 

a implementação do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e com iniciativas da Socieda-

de Brasileira de Astronomia (SAB) de incluir questões que abordam a órbita da Terra em tor-

no do Sol na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), esse problema ainda persiste como 

pode ser constatado. Este produto visa contribuir para que tal problema seja sanado. 

A seguir, analisar-se-á as justificativas fornecidas pelos grupos à escolha da opção 

correta na questão 4. Entre os cinco grupos (D, E, F, I e L) que selecionaram a opção A, cuja 

órbita elíptica da Terra em torno do Sol mais se assemelha a uma circunferência, dois deles (F 

e L) notoriamente apresentaram conhecimentos prévios corretos ao terem afirmado que, no 

caso da elipse que caracteriza a órbita da Terra, seus focos estão muito próximos entre si, fato 

este não mencionado até então (L, Figura 18a). Ainda entre os grupos que selecionaram a op-

ção correta, os grupos D, E e I fizeram menção explícita às estações do ano. E (Figura 18b), 

por exemplo, ao dizer que as estações do ano nada têm a ver com a variação da distância 

Terra-Sol, o que está correto, e sim com a variação do eixo de rotação da Terra, o que está er-

rado, pois este permanece com direção constante (mesma direção) ao longo do ano, desconsi-

derando-se, é claro, o movimento de precessão dos equinócios, cujo período é de cerca de 25 

mil e 800 anos! Já I (Figura 18c) afirmou que as estações do ano não são causadas pela peque-
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na diferença entre a distância do periélio e a do afélio ao Sol, mas pela rotação da Terra, em 

completo desacordo com a realidade. Em primeiro lugar, pelo fato de mesmo que a diferença 

entre tais distâncias fosse relevante, tal movimento não explicaria o fato de as estações do ano 

serem alternantes nos dois hemisférios, ou seja, quando é verão no Hemisfério Norte é inver-

no no Sul e vice-versa. E, em segundo, pois a explicação correta deve-se não à rotação da Ter-

ra em torno do seu eixo, mas sim ao movimento de translação dela com o seu eixo de rotação 

com direção constante (mesma direção) no espaço. 

A rotação da Terra em torno do seu eixo é responsável, isso sim, pela alternância en-

tre os dias e as noites. O grupo D (Figura 18d) justificou-se afirmando que, se fosse alguma 

outra opção contendo uma elipse de maior excentricidade, teríamos na Terra uma diferença 

muito acentuada entre as estações do ano em termos de temperatura nos dois hemisférios, es-

quecendo-se ele de que o efeito do aumento ou da diminuição na distância Terra-Sol acarreta-

ria efeitos semelhantes nos dois hemisférios em termos de variação de temperatura. 

 

 

 
 

Figura 18 - Respostas dos grupos L (a), E (b), I (c) e D (d). 

 

Entre os seis grupos (A, B, C, H, K e M) que indicaram a opção errada B, uma órbita 

para a Terra em torno do Sol representada por uma elipse de “média” excentricidade, dois de-

les (H e K) se abstiveram de justificar a sua escolha, sendo que os demais (A, B, C e M) se 

justificaram de diferentes maneiras, algumas delas nem sempre de todo equivocadas. O grupo 

A (Figura 19a), por exemplo, baseou-se na comparação correta entre os módulos da velocida-

de orbital instantânea da Terra em relação ao Sol em duas posições distintas (o periélio e o 

afélio), o que não permite distinguir entre as opções B e C qual é a correta. Já M (Figura 19b), 

apesar de ter se justificado de maneira correta, indicou a opção errada. 
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Figura 19 - Respostas dos grupos A (a) e M (b). 

 

E entre os dois grupos (G e J) que indicaram a opção C, o primeiro justificou a sua 

escolha afirmando apenas se tratar de uma elipse, e o segundo afirmando erroneamente que a 

excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol é aproximadamente 1; quando na realidade 

é próximo de 0 (ε Terra ≈ 0,02). 

Quanto à dificuldade encontrada pelos grupos em resolver as questões 3 e 5, quando 

comparadas às outras, não foi de ordem matemática, mas de pouca habilidade de alguns alu-

nos em realizar medições com a régua. Outro fator que muito contribuiu para a dificuldade foi 

o fato de muitos grupos, mesmo avisados de antemão, não terem levado o seu próprio material 

(régua e calculadora), algo que atrasou em muito a finalização da tarefa, pois houve a neces-

sidade de empréstimo de material entre grupos. No caso da questão 3, como dito anterior-

mente, uma maior atenção deve ser dada por parte do professor aos Apêndices B1 (Matemá-

tica) e B2 (Física Experimental) que integram o Caderno do Professor. 

A partir desta experiência, o autor da proposta introduziu no Caderno do Professor, 

em Instruções Preliminares, um tópico cujo título é Recursos Didáticos (Alunos), para que 

chame a atenção do professor que irá aplicar este produto educacional quanto à necessidade 

de cobrar dos alunos, de forma enfática e antecipada, o material necessário para a realização 

das atividades. 

 

Lei da Gravitação Universal & Modelo de Partícula 

 

Este bloco temático é constituído das questões 7 a 9, inclusive. 

 

A questão 7 é subdividida em dois itens. O item 7a apresenta em seu enunciado a Lei 

da Gravitação Universal. É nele que o conceito de limite é abordado pela primeira vez. É soli-

citado a cada grupo que trace (esboce) um gráfico módulo da força gravitacional x distância 

(Fg (d)) para duas partículas que interagem gravitacionalmente entre si, a fim de que analisem 

o comportamento desta função quando a distância entre elas tender ao infinito. Sendo Fg (d) 
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representada por uma hipérbole equilátera, que apresenta comportamento assintótico em rela-

ção aos dois eixos (abscissa e ordenada), na condição ora mencionada (d → ∞), resulta em 

Fg (d)  0, mas não ser igual a zero. É este detalhe de tender a zero, mas não ser zero, que é 

enfocado nesta questão. Os fatos de apresentar um alcance ilimitado e não sofrer blindagem 

são responsáveis pela maneira como o próprio Universo se estrutura em larga escala. 

Dos treze grupos que responderam ao item 7a, seis deles (E, H, I, J, L e M) foram 

capazes de traçar (esboçar) uma hipérbole equilátera de tal forma a representar o gráfico de 

Fg (d), incluindo o comportamento assintótico mencionado no parágrafo anterior, em especial, 

no eixo das abscissas quando d  . Outros seis grupos (A, B, C, D, G e K) fizeram o mes-

mo, no entanto, não incluíram o comportamento assintótico, traçando o gráfico apenas até o 

ponto de abscissa 4d. Já F plotou apenas os pontos da função Fg (d) para as abscissas d, 2d, 3d 

e 4d, como se Fg (d) fosse discreta, em total desacordo com a realidade. 

Com exceção de três grupos (G, H e L) que nada concluíram, todos os demais 

afirmaram acertadamente que o alcance da força gravitacional é ilimitado e, quando d  , 

Fg (d)  0, mas isso não significa dizer que Fg (d) será nulo. A Figura 20a contém a resposta 

fornecida por M, que se assemelha bastante às fornecidas pelos outros grupos (D, E, F e J). O 

grupo I vai além ao associar a dependência do módulo da força gravitacional ao inverso do 

quadrado da distância, como pode ser observado na Figura 20b. Observe o cuidado (o precio-

sismo) deste último grupo ao não afirmar que a força gravitacional será nula quando a distân-

cia tender ao infinito. 

 

 
 

Figura 20 - Respostas dos grupos M (a) e I (b). 

 

No item 7b em conjunto com o Apêndice B5 (Sistemas de Unidades: em especial o 

Sistema Internacional de Unidades (SI)), parte integrante do Caderno do Professor, é introdu-

zida a ideia de como representar a unidade de uma grandeza física ou de uma constante física 

a partir das unidades de base do SI. É de notório saber a dificuldade e/ou o desleixo de alunos 

do ensino médio em relação à não representação correta da unidade de medida de cada gran-

deza ou constante física. O treino em isolar a constante da gravitação universal (G) em função 

de grandezas físicas que a ela se relacionam e a partir daí obter a sua unidade em função das 



73 
 

 
 

unidades de base do SI é o objetivo principal deste item. A ideia é desmistificar esta tarefa, 

tornando-a algo rotineiro e um auxiliar importante na verificação da existência de erros gros-

seiros em relações entre grandezas físicas. Procedimento análogo será solicitado na questão 29 

desta parte em relação à unidade da constante de Kepler (k). 

A questão 8 versa sobre um aspecto importante da Física, a modelagem, ao abordar o 

fato de a Lei da Gravitação Universal tal como é concebida ser aplicável à interação entre 

duas partículas. Será que corpos celestes, interagindo gravitacionalmente entre si, podem ser 

considerados pontos materiais? Para responder a essa pergunta, cada grupo é inquirido a esco-

lher um planeta do Sistema Solar e, com seus dados tabelados (Tabela 5.10 (1ª Parte) do Ca-

derno de Respostas dos Alunos), raio equatorial (r) do planeta e semieixo maior (a) de sua ór-

bita em torno do Sol, a calcular a razão do segundo pelo primeiro (a/r), a fim de avaliar se o 

planeta e o Sol podem ou não ser considerados pontos materiais segundo um critério de or-

dem de grandeza para esta razão previamente estabelecido a ser adotado. Antes de iniciar a 

questão, assuntos como regras de arredondamento na numeração decimal, notação científica, 

ordens de grandeza e algarismos significativos são revistos em conjunto com o Apêndice B1 

(Matemática), parte integrante do Caderno do Professor. 

Dos treze grupos que responderam à questão 8, seis deles (A, B, C, D, E e H), além 

de terem acertado a questão, foram capazes de expressar os resultados em notação científica, 

levando em conta o número correto de algarismos significativos na operação de divisão e as 

regras de arredondamento na numeração decimal. O uso do critério para a determinação da or-

dem de grandeza da razão (a/r) obtida por cada grupo também ocorreu sem que houvesse difi-

culdade alguma. Outros dois grupos (J e L) não se contentaram em escolher apenas um plane-

ta, mas quase todos, tendo cometido alguns poucos erros de arredondamento que em nada al-

teraram a conclusão final. Os grupos K e M erraram apenas ao arredondar a razão, o que tam-

bém em nada alterou a sua correta conclusão. Entretanto, F e I cometeram erro mais grave ao 

não levarem em conta as regras para se estabelecer ordens de grandeza, o que tornou erradas 

as suas conclusões. O único grupo que deixou a resposta em branco foi o G. 

A questão 9 versa sobre a Lei da Gravitação Universal para a interação gravitacional 

entre dois corpos extensos não regulares e não homogêneos. Solicita-se aos grupos uma estra-

tégia de como aplicar a Lei da Gravitação Universal para esta situação. É nesta questão que o 

conceito de Integral e de centro de massa são abordados pela primeira vez. Conforme a avali-

ação presente no Caderno de Respostas dos Alunos, esta foi considerada pelos grupos uma 

das questões mais difíceis da 1ª Parte (Figura 14), dificuldade que não é de ordem matemá-
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tica, pois não se está solicitando o cálculo efetivo do módulo da força gravitacional, o que cer-

tamente envolve técnicas de integração, algo não visto pela grande maioria dos alunos presen-

tes e que está completamente fora dos objetivos deste produto educacional. 

Dos treze grupos presentes, quatro deles (B, E, K e M) deixaram-na em branco, sen-

do que outros dois (D e F) responderam-na corretamente, indicando ser d a distância entre o 

centro de massa de um corpo em relação ao centro de massa do outro. Pelo fato de terem res-

pondido a lápis, o que, segundo o combinado com o professor (autor da proposta) no início da 

aplicação do produto, caracterizaria uma cópia da resposta já apresentada e discutida, foram 

desconsideradas como respostas corretas à questão. Dos outros grupos que tentaram resolver, 

três deles esboçaram soluções incompletas (A, G e L), como utilizar o centro geométrico ou 

fragmentar o corpo sem dizer, no entanto, o que fazer em seguida ou respostas de difícil inter-

pretação para o autor da proposta (J e I). 

Além dos grupos mencionados, dois deles (C e H) responderam corretamente à ques-

tão ao afirmarem que d seria a distância entre o centro de massa de um corpo e o de outro. O 

grupo H, que a classificou como sendo uma questão de fácil solução, além de resolvê-la para 

o caso geral de dois corpos extensos não regulares e não homogêneos, vai além ao exempli-

ficar para o caso de corpos esféricos e homogêneos, afirmando que, neste caso, a tal distância 

d seria a distância entre o centro geométrico de um corpo e o de outro (Figura 21). 

 

 
 

Figura 21 - Resposta do grupo H. 

 

Talvez pelo fato de alguns poucos alunos da 3ª série do ensino médio no Colégio Na-

val terem tido contato com o conceito de Integral, nenhum grupo vislumbrou a possibilidade 

de fragmentar os dois corpos em pedacinhos, calcular a interação gravitacional dois a dois, 

pedacinho de um corpo com o de outro corpo, e, por fim, determinar para cada corpo em se-

parado a força gravitacional resultante mediante uma soma vetorial. Essa possibilidade foi 

discutida com os alunos na solução da questão, sendo que o grupo I, para satisfação pessoal 

do professor (autor da proposta), expressou o seu entusiasmo em seu Caderno de Respostas, 

conforme a Figura 22. 
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Figura 22 - Resposta do grupo I. 

 

3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) & Modelagem de Sistemas Físicos 

 

Este bloco temático é constituído das questões 10 e 11. 

 

A questão principal é a seguinte: “A massa de um planeta do Sistema Solar pode ou 

não ser considerada desprezível quando comparada à massa do Sol?”. 

A questão 10 apresenta a 3ª Lei de Kepler em uma versão aperfeiçoada com o ad-

vento da Mecânica Newtoniana, em que a relação entre o quadrado do período orbital (T 

2
) e o 

cubo do semieixo maior (a 

3
) depende não somente da massa do corpo que orbita (m), mas 

também da massa daquele que é orbitado (M). Na realidade, depende da soma das duas mas-

sas, M + m. Nesta questão, os grupos são inquiridos a calcular a razão (MSol/MSPI) entre a mas-

sa do Sol (MSol) e a massa do Sistema Planetário Inteiro (excluído o Sol, MSPI), o que per-

mitirá que avaliem se, em primeira aproximação, a massa de qualquer planeta do Sistema So-

lar pode ser considerada ou não desprezível em relação à do Sol e, portanto, MSol + mplaneta ≈ 

MSol. Agindo desta forma, é possível justificar o uso da 3ª Lei de Kepler, tal qual aparece es-

crita nos livros didáticos e ensinada pelos professores no ensino médio. A demonstração da 

versão aperfeiçoada dessa lei consta do Apêndice B8 (Demonstração da versão aperfeiçoada 

da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) para corpos celestes em movimento circular uniforme 

(MCU) em torno do centro de massa (CM) comum.). 

Todos os grupos, sem exceção, foram capazes de realizar o cálculo com extrema fa-

cilidade, encontrando para a razão MSol/MSPI o valor esperado de aproximadamente 745. Note 

que este resultado permite concluir que, de maneira análoga ao átomo, no qual quase toda a 

sua massa está concentrada no núcleo atômico, no Sistema Solar, ela está concentrada no Sol. 

A questão 11 complementa a 10 ao solicitar que os grupos calculem a posição do 

centro de massa (CM) de um sistema isolado constituído de dois corpos celestes, um deles o 

Sol e o outro um planeta qualquer do Sistema Solar de sua livre escolha. O objetivo é verificar 

se é razoável considerar o Sol a origem do sistema Sol-Planeta, sem que para tal seja neces-

sário introduzir o conceito de massa reduzida, algo fora do escopo do ensino médio. O con-

ceito de centro de massa introduzido na resposta à questão 9 e a expressão para a sua locali-

zação no enunciado da 11 permitem que a questão seja resolvida. A ideia é que os alunos per-
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cebam que, salvo o sistema isolado constituído pelo Sol e por Júpiter, para todos os demais 

sistemas fica subentendida que a posição do centro de massa de cada um deles encontra-se no 

interior do próprio Sol e assim considerá-lo a origem do sistema ou, segundo a concepção de-

fendida por Nicolau Copérnico (1473 − 1543), do próprio Universo é algo bastante plausível. 

Com o objetivo de verificar se o enunciado da questão serve ou não como organiza-

dor prévio para aqueles que ainda não possuem os subsunçores para o desenvolvimento da 

questão, seguindo a máxima de que só se deve realizar um cálculo quando já se conhece o re-

sultado, três situações hipotéticas são colocadas aos alunos. Na primeira, um planeta e o Sol 

com a mesma massa; na segunda, o planeta com massa nula e o Sol com massa não nula; na 

terceira, o oposto, ou seja, o planeta com massa não nula e o Sol com massa nula. Os grupos 

são então solicitados a fornecer, para cada situação, a posição do centro de massa do sistema 

isolado Sol-Planeta, sem recorrer, no entanto, à expressão do centro de massa do sistema 

constituído por dois corpos fornecida no enunciado da própria questão. E, uma vez com os re-

sultados obtidos, são solicitados, em seguida, a compará-los com os resultados provenientes 

do uso da expressão do centro de massa. 

Salvo o grupo A, que errou o terceiro item, doze de um total de treze grupos acer-

taram plenamente a questão e, ao final, puderam confrontar os resultados encontrados com 

aqueles obtidos mediante o uso da expressão para o cálculo da posição do centro de massa 

para um sistema isolado constituído de dois corpos. Com esta etapa concluída, que serviu de 

organizador prévio, espera-se que todos os alunos tenham adquirido os subsunçores necessá-

rios para cumprir a próxima etapa da questão. 

O próximo passo é descobrir onde se localiza (dentro ou fora do Sol) o centro de 

massa do sistema considerado isolado constituído pelo Sol e por um dos planetas do Sistema 

Solar de sua livre escolha. Para isso a massa de cada planeta e a do Sol estão disponibilizadas 

em uma tabela (Tabela 6.12 da 1ª Parte da Sequência Didática no Caderno de Respostas dos 

Alunos), assim como a distância orbital média para cada planeta, que, como já visto, é exata-

mente igual ao semieixo maior (a) da órbita dele em torno do Sol. Os grupos são, então, soli-

citados a usar a expressão para o cálculo da posição do centro de massa para o sistema previ-

amente escolhido por eles e, em seguida, a verificarem se aquele se localiza dentro ou fora do 

Sol. 

Os resultados observados foram muito negativos. Por causa da falta de calculadora, 

algo já mencionado, apenas o grupo J conseguiu chegar à conclusão correta. Ainda assim, pa-

ra o resultado do cálculo que permitiu que chegasse a uma conclusão, não levou em conta as 
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regras para a determinação do número de algarismos significativos proveniente de uma divi-

são nem mesmo realizou o arredondamento no resultado final. 

 

Sistemas de Referência (Geocêntrico & Heliocêntrico) 

 

Este bloco temático é constituído das questões 12 e 13. 

 

A questão 12 versa sobre a Simetria dos Conceitos de Repouso e de Movimento apli-

cada ao Geocentrismo e ao Heliocentrismo. No ensino médio, é comum iniciar o ensino da 

Mecânica pela Cinemática pelos conceitos de movimento e de repouso, relacionando-os com 

o referencial adotado, mostrando não existir movimento nem repouso absoluto e que a esco-

lha de um sistema de referência é algo completamente aleatório e imprescindível. No entanto, 

pelo menos do ponto de vista cinemático, ao abordar questão semelhante ao modo como o sis-

tema planetário possa ser representado, alguns professores e livros são taxativos em afirmar 

que o Modelo Geocêntrico é errado, ao contrário do Modelo Heliocêntrico, como se houvesse 

uma origem privilegiada. A questão 12 foi redigida com o objetivo de levantar as concepções 

prévias dos alunos e promover a discussão acerca desse assunto. Em seu enunciado, pergunta-

se: “[...] é errado descrever o movimento dos planetas, dos satélites, dos asteroides e do pró-

prio Sol considerando a Terra como origem do sistema de referência?”. 

Ao longo da discussão desta questão, ficou claro para o professor (autor da proposta) 

que os alunos, de um modo geral, apresentavam os subsunçores relativos à Simetria dos Con-

ceitos de Repouso e de Movimento quando expostos a situações do cotidiano. No entanto, fo-

ram incapazes de analisá-la no contexto da Astronomia. Salvo quatro grupos (B, G, I e L) que 

realizaram considerações semelhantes (L, Figura 23), próximas ao que foi comentado no iní-

cio da descrição da questão nesta análise, alguns outros (A, C, D, E e J) forneceram respostas 

pouco elaboradas, como o fato de o Sol estar no centro das órbitas dos planetas, orbitado pela 

Terra e pelos demais planetas ou de não existirem planetas orbitando a Terra como razão para 

o Modelo Heliocêntrico ser considerado o correto em detrimento do Modelo Geocêntrico. Se-

gundo o grupo E, o Sol não está no centro do Universo, mas apenas no do Sistema Solar, o 

que também afirma F ao considerar que os dois Sistemas não estão corretos, ainda mais o Ge-

ocêntrico, pelo fato de a Terra orbitar o Sol. Enquanto H, pelo fato de o Modelo Heliocêntrico 

conferir maior precisão; o que só é verdade após os aperfeiçoamentos (órbitas elípticas) intro-

duzidos por Kepler. No entanto, é importante ficar claro que o Modelo Geocêntrico pode 
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apresentar o mesmo nível de precisão que o Heliocêntrico, bastando para tal implementar de 

maneira engenhosa e artificial um número maior de epiciclos e de outros recursos. 

 

 
 

Figura 23 - Resposta do grupo L. 

 

Já os grupos K e M (Figura 24) argumentaram que o Modelo Geocêntrico é errado 

pelo fato de a força gravitacional, cujo módulo é fornecido pela Lei da Gravitação Universal, 

ser diretamente proporcional apenas à massa do corpo de maior massa, ou seja, tendo o Sol 

maior massa do que a Terra, aquele atrairia mais, e, portanto, deveria estar no centro; explana-

ção que está em desacordo tanto com a 3ª Lei de Newton como com a própria Lei da Gravita-

ção Universal. 

 

 
 

Figura 24 - Respostas dos grupos K (a) e M (b). 

 

A questão 13 procura identificar o conhecimento prévio dos alunos e estimular a dis-

cussão acerca do importante legado de Galileu e de Kepler. Daquele em defesa do Modelo 

Heliocêntrico de Copérnico e deste do seu aprimoramento, o que levou o modelo de Copér-

nico a ser aceito gradualmente pela comunidade científica e também a fazer parte do imagi-

nário popular. Ou seja, ser incorporado ao patrimônio científico e cultural da sociedade “civi-

lizada”. 
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Entre os treze grupos que responderam à questão, pôde-se notar uma grande seme-

lhança entre as respostas, apontando a contribuição de Kepler por tornar o Modelo Heliocên-

trico de Copérnico uma representação mais simples e precisa do Sistema Solar quando com-

parada ao Modelo Geocêntrico de Ptolomeu. Segundo os grupos F e I, no sentido de facilitar o 

entendimento do porquê ocorrem movimentos retrógrados (andar para trás) por parte dos pla-

netas (astros errantes). Já em relação a Galileu, nenhum grupo soube desfiar suas importantes 

contribuições. 

Vale destacar as respostas dos grupos A, I e K, que se encontram na Figura 25. 

 

 

 
 

Figura 25 - Respostas dos grupos A (a), I (b) e K (c). 

 

O grupo A (Figura 25a) afirmou que o Modelo Heliocêntrico de Copérnico é mais 

simples do que o Modelo Geocêntrico de Ptolomeu pelo fato de o primeiro não possuir epici-

clos. Mas não é verdade, tanto um como o outro apresentam epiciclos e, em termos de preci-

são, não havia grande diferença que justificasse, na época de Copérnico e conforme concebido 

por ele, trocar um pelo outro, ainda mais com a oposição da Igreja, que não aceitava aquele 

como realidade física. O Modelo Heliocêntrico de Copérnico somente se tornou realmente 

mais preciso quando Kepler, após muito se debruçar sobre o problema de como descrever o 

movimento retrógrado de Marte, percebeu que sua órbita se ajustava a uma elipse com o Sol 

localizado em um dos focos dela. Mesmo assim, de imediato rejeitou a sua própria ideia, já 

que acreditava no ideal platônico de perfeição, de que a trajetória de cada corpo celeste deve-
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ria ter a forma de uma circunferência ou ser fruto da combinação de várias. Somente após lon-

gos anos é que se deu por vencido e aceitou a sua própria solução para o problema. 

O grupo I (Figura 25b) mencionou o problema do movimento retrógrado de Marte, 

que foi transmitido a Kepler por Tycho Brahe, problema este a que os melhores astrônomos 

da época de ambos haviam se dedicado por longos anos e falhado. 

O grupo K (Figura 25c) mencionou um ponto-chave da Revolução Copernicana, a 

mudança, por parte da sociedade da época, de uma visão concreta baseada nos sentidos huma-

nos em prol de um elevado grau de abstração, que é imaginar a Terra se mover em torno do 

Sol, quando se vê justamente o contrário. A Igreja, baseando-se na interpretação literal de pas-

sagens bíblicas como a de Josué 10.12-13, em que o Sol se move em torno da Terra, defendeu 

por longos anos o Homem no centro do Universo, o Modelo Geocêntrico de Ptolomeu. A Re-

volução Copernicana, que muito deve às contribuições de Galileu e Kepler para que fosse 

consolidada, não ocorreu num estalar de dedos; tal mudança de paradigma aconteceu de ma-

neira gradativa no seio da comunidade científica, em um ritmo mais lento na sociedade e ain-

da mais lento na Igreja. Somente em 1992, o Papa João Paulo II reconheceu os enganos come-

tidos pelo tribunal eclesiástico que condenou Galileu à prisão. Essa revisão, portanto, con-

cluiu-se apenas 350 anos após a sua morte! 

 

Demonstração da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) a partir da Lei da Gravitação 

Universal para órbitas circulares 

 

Este bloco temático é constituído das questões 14 a 25, inclusive. 

 

A questão principal é a de como determinar a relação existente entre o período orbi-

tal (T) e o raio da órbita (R) de um planeta em torno do Sol, este considerado fixo no centro 

dela. 

A questão 15 aborda a 3ª Lei de Newton (Princípio da Ação e Reação) para a situa-

ção em que o Sol e um planeta interagem gravitacionalmente entre si, solicitando aos alunos 

que façam uma comparação entre os módulos da força gravitacional que cada corpo celeste 

exerce sobre o outro. O enunciado da questão apresenta um detalhe cujo objetivo é uma tenta-

tiva de induzir ao erro, quando afirma desnecessariamente que a massa do Sol é muito maior 

do que a massa do planeta. 

Todos os treze grupos conseguiram acertar a questão, ao afirmarem que as duas for-

ças constituem um par ação-reação e que, portanto, teriam o mesmo módulo. Nesta questão, 
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os grupos K e M acertaram ainda que tenham mencionado o oposto na questão 12. Alguns (B 

e L) vão além ao dizerem que mesmo o módulo da força gravitacional sendo igual para am-

bos, o efeito dela não é. Segundo L, a influência sobre o planeta será muito menor e, segundo 

B, de uma forma mais explícita, suas acelerações serão diferentes, em clara alusão à 2ª Lei de 

Newton, na qual, em módulo, a = FR / m. 

Apesar de se tratar de uma questão simples, é comum professores no seu dia-a-dia 

encontrarem alunos afirmando que a força gravitacional exercida pelo Sol sobre a Terra é de 

maior intensidade do que o contrário, justificando tal afirmação pelo fato de o Sol ter uma 

massa maior do que a da Terra. Esquecem estes que o módulo da força gravitacional é dire-

tamente proporcional ao produto das duas massas, conforme a Lei da Gravitação Universal 

(Fg = G 
. 
M 

. 
m / d

2
), e não ao de uma ou ao de outra em particular. 

A questão 16 aborda a 1ª Lei de Newton (Princípio da Inércia) a partir da hipótese, 

absurda por sinal, de, em um dado momento, a interação gravitacional entre o Sol e a Terra 

deixasse de existir. Indaga aos alunos qual seria a trajetória (circular, elíptica, parabólica, 

espiralada, helicoidal, retilínea, etc.) da Terra em relação a um referencial inercial e o que se 

poderia afirmar com relação à sua velocidade? Supondo a Terra livre de qualquer interação 

com outros corpos celestes. 

Dos treze grupos que responderam à questão, apenas dois deles (G e I) forneceram 

respostas pouco elaboradas; os demais foram claros e unânimes em afirmar que o movimento 

da Terra ocorreria segundo uma linha reta ou em trajetória retilínea e que a velocidade dela 

seria constante. Os grupos H e M complementaram ao dizer que a trajetória seria tangente ao 

ponto (à posição) da órbita em que a interação gravitacional, por hipótese, deixasse de existir. 

Três grupos (A, B e J) vão além, fornecendo respostas de mesmo teor e ainda mais completas. 

Segundo B (Figura 26), a Terra, em movimento pelo espaço, teria velocidade constante de 

módulo igual ao de sua velocidade em órbita no último instante em que se dera a interação 

gravitacional entre ela e o Sol, demonstrando total compreensão do Princípio da Inércia. 

 

 
 

Figura 26 - Resposta do grupo B. 

 

A questão 17 retorna à situação em que a Terra e o Sol constituem um sistema isola-
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do com aquela orbitando em torno deste, considerado fixo no centro da órbita. Pergunta: “[...] 

que força atuando na Terra exerce o papel de força centrípeta (Fcp)?” Apesar de a resposta ser 

simples, a questão suscita um aprofundamento no assunto referencial, principalmente na dis-

tinção de quais forças atuam na Terra, no caso em que se adote um referencial inercial ou um 

não inercial. 

É comum alunos acreditarem que a força centrípeta no referencial inercial seja mais 

uma força de interação, quando na realidade trata-se da resultante das forças de interação. E 

também ser possível haver, ao mesmo tempo para um mesmo referencial, a força centrípeta 

apontada para o centro da trajetória circular e a força centrífuga na mesma direção e com sen-

tido oposto, ambas com o mesmo módulo e atuando na mesma partícula ou corpo, de tal for-

ma a se cancelarem (anularem). Alguns grupos, durante as discussões internas a que o profes-

sor (autor da proposta) teve acesso, mencionaram tais possibilidades, daí a relevância da ques-

tão. 

Os treze grupos que responderam à questão foram unânimes em afirmar que a força 

gravitacional é que exerce o papel de força centrípeta; exceto o grupo F, que, mesmo tendo 

afirmado tratar-se da força gravitacional, errou ao dizer que é a “Força gravitacional que a 

Terra exerce sobre o Sol.”, quando, na realidade, é o oposto. 

Em relação às questões 24 e 25, seus enunciados apresentam instruções para que os 

grupos consigam realizar as manipulações algébricas necessárias para que em poucos passos 

consigam demonstrar a 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) para órbitas circulares. 

Dos treze grupos que responderam às duas questões, dez deles (A, B, C, D, E, F, H, 

K, L e M) conseguiram acertá-las. Dos outros três grupos (G, I e J), G apesar de não ter segui-

do as instruções do enunciado da questão 24, acertou a 25. Já o grupo I deixou a resposta da 

questão 24 em branco, mas acertou a 25, e J errou a questão 24, mas acertou a 25. 

 

A 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) para órbitas elípticas 

 

Este bloco temático é constituído das questões 26 e 27. 

 

A questão principal é a seguinte: “Como determinar o raio (R) da trajetória circular 

de um planeta imaginário em movimento uniforme em torno do Sol fixo no centro e que apre-

senta o mesmo período orbital (T) de um planeta real, cuja trajetória é elíptica com o Sol fixo 

localizado em um dos focos?”. Ao substituir o valor encontrado na 3ª Lei de Kepler demons-
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trada para órbitas circulares, encontra-se a mesma Lei, agora generalizada, ou seja, também 

válida para órbitas elípticas. 

A questão 26 solicita o cálculo desse raio (R), que é a distância orbital média (dom), 

por meio da média aritmética entre a distância do Sol ao periélio (dp) e a do Sol ao afélio (da), 

em função apenas do semieixo maior (a) e da metade da distância focal (c) da órbita da Terra 

em torno do Sol. 

De um total de treze grupos, somente G a deixou em branco, sendo que os demais a 

desenvolveram da maneira correta, encontrando dom = a. 

A questão 27, por sua vez, solicita que se realize a substituição do valor encontrado 

na questão anterior para o raio R = dom = a, na 3ª Lei de Kepler já demonstrada na questão 25 

para órbitas circulares, de tal forma a se obter como resposta a Lei dos Períodos, agora gene-

ralizada, ou seja, também válida para órbitas elípticas. 

De um total de treze grupos, onze (A, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L) que participaram 

desta etapa da aplicação do produto chegaram corretamente ao resultado final, salvo I que dei-

xou a resposta em branco. 

 

A universalidade das constantes 

 

Este bloco temático é constituído das questões 28 a 30, inclusive. 

 

A questão principal é a seguinte: “A constante de proporcionalidade (k), denominada 

constante de Kepler, entre o quadrado do período orbital (T 

2
) de um planeta em torno de uma 

estrela e o cubo do semieixo maior (a
3
) da órbita é uma constante universal?”. Esse é um as-

sunto que não costuma ser abordado no ensino médio tanto por professores como por livros 

didáticos. A constante é encontrada na resposta à questão 27, dada pela expressão 

 

 2

Sol

4
k

G M





. (2) 

 

Na questão 28, é solicitada uma análise se k se enquadra ou não na categoria de cons-

tante universal, assim como é a constante da gravitação universal (G). 

De um total de onze grupos (A, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L) participantes desta etapa 

da aplicação do produto, todos, salvo I que deixou a resposta em branco, chegaram correta-
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mente à conclusão de que a constante de Kepler (k) não é uma constante universal, pois de-

pende da massa do corpo orbitado, no caso do Sistema Sol-Terra, da massa do Sol e de um 

sistema formado por Júpiter e por um dos seus satélites, da massa de Júpiter. A única justifi-

cativa mal redigida ficou por conta do grupo J, ao afirmar que k depende dos focos do sistema 

escolhido, quando o certo seria do que se encontra em um dos focos da órbita, por exemplo, o 

Sol, Júpiter, etc. 

A questão 30 faz a seguinte indagação: “Será que Kepler, por meio de sua Lei, con-

forme descrita por ele em sua época, teria percebido alguma diferença entre o período orbital 

da Terra e o de um planeta imaginário de massa diferente da Terra, que ocupasse a mesma ór-

bita dela em torno do Sol?”. 

De um total de onze grupos (A, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L), todos, salvo G, conclu-

íram corretamente que o período orbital (T) calculado por Kepler para o planeta imaginário 

deveria ser o mesmo que o da Terra (opção C). Segundo G, o período orbital (T) deveria ser 

menor do que o da Terra (opção B). Provavelmente, não se atentou ao fato de que sendo as ór-

bitas do planeta imaginário e da Terra em torno do Sol idênticas, o semieixo maior (a) delas 

também deveria ser o mesmo e, por conseguinte, o período orbital (T) do planeta imaginário e 

o da Terra. Em relação à justificativa dada por cada grupo, com pequenas variações apenas de 

ordem linguística, todos os que acertaram a questão conseguiram se justificar da maneira cor-

reta, salvo um ou outro detalhe. A Figura 27 apresenta a resposta do grupo L, um dos que 

acertaram a questão. 

 

 
 

Figura 27 - Resposta do grupo L. 

 

Na resposta proposta a esta questão, há alusão a um detalhe não mencionado nos li-

vros didáticos do ensino médio e já apresentado aos alunos na questão 10, o fato de a cons-

tante de Kepler (k) não depender somente da massa do corpo que é orbitado até o presente 

momento, do Sol, mas também da que o orbita, de um planeta
52

. Note que para Kepler, em sua 

                                                             
 
52

                          A demonstração encontra-se no Apêndice B8 do Caderno do Professor (Demonstração da versão aperfeiçoada 

da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) para corpos celestes em movimento circular uniforme (MCU) em 

torno do centro de massa (CM) comum.). 
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época, a precisão dos dados observacionais de que dispunha não lhe permitiu perceber qual-

quer tipo de discrepância entre a Lei dos Períodos enunciada (que não depende da massa do 

corpo que orbita) e o período orbital dos planetas. 

 

Aplicações da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) – Cálculo da Massa do Sol 

 

Este bloco temático é constituído das questões 31 a 33, inclusive. 

 

O propósito principal é a aplicação da 3ª Lei de Kepler para o cálculo da massa de 

corpos celestes, no presente caso, da massa do Sol (MSol) para o caso geral das órbitas elípti-

cas, quando demonstrada de forma analítica no ensino médio apenas para órbitas circulares. É 

neste bloco temático em que se aborda com maior ênfase a questão filosófica do indutivismo. 

Outra importante aplicação desta Lei e que será trabalhada mais adiante neste bloco temático 

é o cálculo de distâncias entre corpos celestes. 

O objetivo da questão 31 é que se encontre, ao final de um simples desenvolvimento 

algébrico, a expressão para o cálculo da massa do Sol (MSol) a partir da 3ª Lei de Kepler para 

órbitas elípticas. O resultado obtido será utilizado na questão seguinte. 

De um total de onze grupos (A, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L), todos conseguiram ob-

ter a expressão correta, 

 

 2 3

Sol 2

4 a
M

G T

 
   
 

. (3) 

 

É na questão 32 que a massa do Sol (MSol) é calculada. Trata-se de uma das princi-

pais aplicações desta Lei, o cálculo de massas, algo por vezes negligenciado pelos livros didá-

ticos do ensino médio. Cada grupo é solicitado a escolher três planetas do Sistema Solar e, a 

partir do período orbital (T) e do semieixo maior (a) tabelados e referentes à órbita de cada 

um deles (Tabela 7.14 (1ª Parte) do Caderno de Respostas dos Alunos), repetir o cálculo da 

massa do Sol (MSol) por três vezes, cada vez utilizando os dados referentes a um dos planetas. 

Ao final, mediante a comparação dos resultados encontrados entre si e também para com o 

valor de referência fornecido pelo The Astronomical Almanac Online! do United States Naval 

Observatory (USNO), permitir que avaliem a compatibilidade ou não de tal Lei em relação às 

órbitas elípticas. 
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De um total de onze grupos (A, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L), todos conseguiram en-

contrar a massa do Sol (MSol), no entanto, não levaram em conta as regras de arredondamento 

na numeração decimal e o número de casas decimais da incerteza associada (Apêndices B1 – 

Matemática e B2 – Física Experimental, ambos do Caderno do Professor). Deles, quatro gru-

pos (C, D, G e K) realizaram o cálculo para a massa do Sol (MSol) apenas uma única vez; H, 

duas vezes; cinco grupos (E, F, I, J e L), três vezes, em conformidade ao que havia sido soli-

citado no enunciado da questão, e o grupo A, oito vezes, ou seja, calculou a massa do Sol 

(MSol) utilizando os dados do período orbital (T) e do semieixo maior (a) da órbita de cada 

planeta do Sistema Solar não tendo cometido erro algum. A maior dificuldade encontrada pe-

los diversos grupos deveu-se à falta de calculadora, pois o cálculo envolve números escritos 

em potências de dez. 

No tocante às conclusões, três grupos (A, C e K) se limitaram a comentar sobre a 

existência de intervalos (de confiança) similares, ou seja, nos quais há a interseção entre eles, 

o que, na opinião dos grupos revelou terem encontrado um valor correto, preciso, para a mas-

sa do Sol (MSol). O grupo J (Figura 28a) vai além ao dizer que a similaridade dos intervalos 

justificou o uso da 3ª Lei de Kepler. Dos demais, cinco grupos (D, E, G, H, e L) concluíram 

que ela é válida para órbitas elípticas, tendo fornecido respostas tais como a do H (Figura 

28b). O grupo F utilizou o termo “funciona” em vez de válida, enquanto I usou “aplicável”. 

 

 
 

Figura 28 - Respostas dos grupos J (a) e H (b). 

 

Nesta questão, de maneira análoga ao que foi feito nas questões 2 e 3 desta mesma 

parte, o professor (autor da proposta) explicou para os alunos e debateu com eles o conceito 

filosófico do indutivismo e a importância de uma demonstração analítica da 3ª Lei de Kepler 

para órbitas elípticas. Isto, algo lamentavelmente complexo demais para ser realizado no en-

sino médio, no entanto necessário para que se possa utilizar a Lei dos Períodos com um grau 

de confiança ainda maior de que esteja correta. 

A questão 33 versa sobre outra importante aplicação da 3ª Lei de Kepler, o cálculo 

de distâncias. Para um sistema planetário isolado constituído de uma estrela e dois planetas, 

cujas massas são desprezíveis quando comparadas à massa da estrela, aquela considerada fixa 
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em um dos focos comuns das órbitas elípticas dos dois planetas, a questão solicita que se de-

termine, com o uso da 3ª Lei de Kepler, a distância orbital média (a1) de um dos planetas (1) 

desse sistema, conhecendo-se apenas o período orbital (T1) do primeiro e a distância orbital 

média (a2) e o período orbital (T2) do segundo planeta desse mesmo sistema. No caso, pelo fa-

to de a massa dos planetas ser desprezível quando comparada à da estrela a qual orbita, pode-

se considerar a constante de Kepler (k) como sendo independente da massa dos planetas com 

“excelente” aproximação e desprezar a interação gravitacional entre os dois planetas. 

De um total de onze grupos (A, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L), três deles (H, I e J) (H, 

Figura 29) conseguiram determinar a distância orbital média (a1) de um dos planetas em fun-

ção apenas dos outros parâmetros indicados (T1, a2 e T2) no enunciado da própria questão. Por 

outro lado, sete deles (A, C, D, E, F, G e K) não chegaram à resposta final, apesar de terem 

apresentado algum desenvolvimento, e o grupo L a errou por completo. 

 

 
 

Figura 29 - Resposta do grupo H. 

 

Comparativo entre as questões 1 e 34 

 

O objetivo de comparar as respostas e justificativas fornecidas pelos grupos às ques-

tões 1 e 34 é de coletar indícios de que tenha havido uma Aprendizagem Significativa, relati-

va ao movimento orbital dos planetas em torno do Sol. 

Ao iniciar a 1ª Parte, antes da primeira questão, os grupos são apresentados a uma 

montagem artística do Sistema Solar (Figura 1 do Caderno do Professor), fora de escala (ta-

manho e distância) e em uma situação muitíssimo particular, com todos os planetas alinhados 

com o Sol. Na sequência, são, então, solicitados a escolher dentre cinco esboços representati-

vos do Sistema Solar, reduzido ao Sol e aos planetas Terra, Marte e Júpiter. Qual deles melhor 

representa a posição de cada planeta passado meio ano terrestre? 

No ano de 2015, este produto educacional foi aplicado pela primeira vez no Colégio 

Naval e o resultado, para surpresa do professor (autor da proposta), foi surpreendente, com 

praticamente todos os grupos indicando a opção correta logo na questão 1. Tanto a primeira 

questão como a última (34) apresentavam enunciados idênticos. O objetivo era avaliar uma 
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possível mudança conceitual, que, no caso, não foi passível de detecção, uma vez que os gru-

pos acertavam já a primeira questão e reproduziam o resultado na última. 

Para o ano de 2016, os enunciados das questões 1 e 34 foram reformulados, a fim de 

solicitar que fossem dadas justificativas para a escolha das opções assinaladas. Com justifica-

tivas e não somente com indicações da opção correta, o autor da proposta pretendeu coletar 

indícios de uma Aprendizagem Significativa, baseada na argumentação por parte dos grupos, 

relativa ao movimento orbital dos planetas em torno do Sol. 

Após a inclusão da necessidade de uma justificativa, a questão 34, sem sombra de 

dúvida, tornou-se a mais complexa, do ponto de vista matemático, nesta 1ª Parte, justamente 

por solicitar que, a partir da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos), se calculasse a velocidade 

angular orbital média (ωm) para um planeta qualquer do Sistema Solar em função de sua dis-

tância ao Sol. Com o intuito de simplificar esse cálculo, a questão solicita que se considere as 

órbitas dos planetas como circulares, o que significa dizer que a distância do planeta ao Sol é 

o raio orbital. Desta forma, espera-se que os grupos, além de indicarem a opção correta, consi-

gam se justificar baseando-se apenas em argumentos físicos. No tocante à escolha das opções 

para as questões 1 e 34, os resultados praticamente se repetiram (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Comparativo entre os resultados das questões 1 e 34. 

  

questão / 

opção escolhida 

A B C D E sem escolha 

da opção 

sem 

justificativa 

em 

branco 

         

1 1 12 0 0 0 0 0 0 

34 0 8 0 0 0 1 2 2 

 

Nota: para o perfeito entendimento da análise que será realizada a seguir, é recomendável ter 

em mãos o Apêndice B – As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades – Caderno 

do Professor. 

 

De um total de treze grupos (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L e M), a análise das jus-

tificativas fornecidas para a primeira questão permite afirmar que pelo menos um dos compo-

nentes de cada um dos grupos (B, D, E e L) já havia tido contato com o assunto abordado em 

algum momento, conforme se pode comprovar nas respostas fornecidas pelos grupos B e L 

(Figura 30). Ao que tudo indica, alunos da 2ª ou 3ª séries do ensino médio, já que os da 1ª sé-

rie ainda não haviam estudado tal assunto no Colégio Naval até o momento da aplicação do 

produto educacional em questão. 
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Figura 30 - Respostas dos grupos B (a) e L (b). 

 

Em relação à questão 34, dois grupos (B e M) deixaram-na em branco, por terem fal-

tado no dia; outros dois (C e K) não a justificaram; I se justificou de forma incompleta não 

tendo selecionado opção alguma e mais dois (H e J) não conseguiram se justificar de maneira 

consistente em nenhuma das duas questões, apesar de terem indicado a opção correta tanto na 

primeira como na última. Já os demais grupos (A, D, E, F, G e L) demonstraram amadureci-

mento em suas justificativas, sendo que G havia errado a primeira questão ao tentar justificá-

la com a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas). As Figuras 31 e 32 mostram as justificativas dadas 

às questões 1 e 34 pelos grupos F e G respectivamente. 

 

 
 

Figura 31 - Comparativo entre as respostas dadas por F às questões 1 (a) e 34 (b). 
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Figura 32 - Comparativo entre as respostas dadas por G às questões 1 (a) e 34 (b). 

 

2
a
 Parte 

 

(2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas) 

 

De acordo com o critério pré-estabelecido no início deste capítulo, foram escolhidas 

para a análise da 2
a
 Parte as 17 questões seguintes de um total de 25: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25. Como se pode observar na Figura 33, muitas delas en-

quadram-se como sendo as mais difíceis segundo critério de classificação próprio dos grupos 

que as fizeram. 

 

 
 

Figura 33 - Avaliação da dificuldade das questões da 2ª Parte pelos 

grupos de alunos do CN. Fonte: o autor, a partir da avaliação do grau 

de dificuldade de cada questão pelos grupos no próprio Caderno de 

Respostas dos Alunos. 
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Blocos Temáticos de Questões 

 

Leis de Newton 

 

Neste primeiro bloco temático, não há questão alguma, apenas o enunciado das Leis 

de Newton e alguns aprofundamentos relativos a elas. Recomenda-se consultar o Caderno do 

Professor. 

 

2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica): em uma forma mais geral 

 

Este bloco temático é constituído das questões 1 e 2. 

 

O destaque é o enunciado da segunda questão, que exerce o papel de organizador 

prévio na teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, quando introduz os conceitos de 

limite e de derivada de uma função e a 2ª Lei de Newton, esta com a força resultante não em 

função da aceleração, como normalmente é ensinada no ensino médio, mas da derivada pri-

meira da quantidade de movimento em relação ao tempo e, portanto, em uma forma mais ge-

ral, que contempla situações em que a massa da partícula (ou do corpo) não é constante em re-

lação ao tempo. 

 

Torque da Força Resultante, Momento Angular & 2ª Lei de Newton para Rotações 

 

Este bloco temático é constituído das questões 3 a 7, inclusive. 

 

A questão 5, do ponto de vista teórico, é de fundamental importância para o desen-

volvimento de todo o restante, pois é nela que os alunos, neste produto educacional, têm o pri-

meiro contato com a 2ª Lei de Newton para Rotações, 

 

 

o
R dL

dt
  , (4) 

 

demonstrada passo a passo no próprio enunciado da questão a partir da 2ª Lei de Newton para 

Translações, 
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R

dQ
F

dt
 . (5) 

 

Na realidade, o enunciado da questão exerce o papel de um organizador prévio, já 

que nenhum aluno, até então, tivera contato com a Derivada do Produto, o que permitirá, mais 

adiante, que cada um deles consiga demonstrar e incorporar em sua estrutura cognitiva o Prin-

cípio de Conservação do Momento Angular. A partir da Derivada do Produto, presente no 

enunciado da questão, o resultado a seguir é demonstrado 

 

  d r QdQ
r

dt dt


   (6) 

 

e os grupos são, então, solicitados a substituí-lo na expressão do torque da força resultante 

 

 
O

R

R

dQ
r F r

dt



   . 
(7) 

 

Na análise do autor da proposta, o fato de a demonstração com o uso da Derivada do 

Produto ter sido longa para os padrões do ensino médio e com o uso de um formalismo sim-

bólico desconhecido até então, pode ter levado uma parcela dos grupos, cerca de 14 %, a clas-

sificar a questão como sendo de difícil solução. Entretanto, uma parcela quatro vezes e meia 

maior, pouco mais de 64 %, classificou-a como fácil (Figura 33). 

De um total de catorze grupos (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e N) que parti-

ciparam desta etapa da aplicação do produto, oito deles (B, E, F, G, I, J, M e N) (M, Figura 

34) realizaram corretamente a substituição indicada no parágrafo anterior. Já os grupos A, C, 

D, H e L representaram de maneira errada o símbolo do produto vetorial como se fosse o de 

uma multiplicação entre escalares (  ) ou a de um produto escalar ( ), enquanto I, não 

levando em conta o fato de o produto vetorial não ser comutativo, algo que já havia sido 

mencionado pelo professor (autor da proposta), inverteu a ordem dos fatores. 

 

 
 

Figura 34 - Resposta do grupo M. 
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Princípio de Conservação do Momento Angular 

 

Este bloco temático é constituído das questões 8 a 11, inclusive. 

 

É nele que os alunos, neste produto educacional, têm o primeiro contato com o Prin-

cípio de Conservação do Momento Angular. O importante aqui é enfatizar, além de suas inú-

meras aplicações, sob que condição tal princípio pode ser aplicado. 

Na questão 8, considerando o sistema isolado Sol-Planeta, o principal objetivo é a 

determinação do ângulo entre o vetor posição ( r ) que localiza o planeta em questão em rela-

ção ao Sol e a força gravitacional que naquele atua. No enunciado original apresentado aos 

grupos durante a aplicação que ocorreu no ano de 2016, a Figura 7 (2ª Parte) do Caderno do 

Professor continha uma única elipse com o Sol localizado em um dos focos e um planeta em 

quatro posições distintas de sua órbita, cada uma das quais para um instante de tempo. O 

enunciado da questão solicitava que fossem representados na própria figura os vetores posição 

e força gravitacional para o planeta em cada uma das quatro posições ocupadas por ele e, em 

seguida, fosse determinado o ângulo entre esses vetores. Pelo fato de a força gravitacional ser 

uma força central, e o vetor posição possuir origem no Sol, o ângulo será sempre 180
o
. 

Na análise do autor da proposta, trata-se de uma questão de fácil solução e, na dos 

alunos, de fácil para média, conforme se pode verificar na Figura 33. No entanto, com o intui-

to de torná-la mais didática, a Figura 7 do Caderno do Professor foi aperfeiçoada, no sentido 

de apresentar aos alunos não apenas uma única órbita elíptica para que pudessem representar 

os vetores, mas duas, uma em que os grupos o fizessem apenas com o vetor posição e outra 

apenas com a força gravitacional. 

De um total de catorze grupos (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e N), todos foram 

unânimes em afirmar que o ângulo entre o vetor posição ( r ) que localiza um planeta em órbi-

ta em relação ao Sol e a força gravitacional atuante nele é sempre 180º para qualquer posição 

ocupada pelo planeta. Entretanto, por não levarem em conta o fato de que quanto mais distan-

te o planeta estiver do Sol, menor será a intensidade da força gravitacional que naquele atua, 

conforme a Lei da Gravitação Universal, todos erraram ao representar em um esboço os veto-

res força gravitacional. Salvo o grupo C, que a deixou em branco, fornecendo apenas o valor 

do ângulo, os demais esboçaram a força gravitacional atuando no planeta em órbita em torno 

do Sol em cada uma das quatro posições, D e L, para apenas duas. Dos grupos que esboçaram, 

todos cometeram um dos dois erros mencionados a seguir: 1) representação do módulo do ve-
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tor força gravitacional que atua no planeta tanto maior quanto mais distante ele estiver do Sol 

(todos os grupos, salvo K) (J, Figura 35a) e 2) a extremidade do vetor força gravitacional en-

contrando-se com a do vetor posição em algum ponto da reta suporte que liga o planeta ao Sol 

(somente K) (K, Figura 35b). 

 

 
 

Figura 35 - Respostas dos grupos J (a) e K (b). 

 

Uma vez determinado, na questão 8, o ângulo entre os vetores posição e força gravi-

tacional em cada uma das quatro posições ocupadas pelo planeta, é solicitado, na questão 9, 

que se calcule o torque da força gravitacional, nulo para todas as posições, diga-se de pas-

sagem, que atua no planeta em relação ao ponto O, posição esta ocupada pelo Sol. O conceito 

e a expressão do torque de uma força já haviam sido apresentados aos alunos na própria res-

posta à questão 3, no entanto, foi na questão 9 que os alunos mais sentiram dificuldade. 

Cerca de 36 % dos grupos (Figura 33) classificaram-na como uma questão de difícil 

solução e apenas um pouco mais de 21 %, como fácil. Na visão do professor (autor da pro-

posta), a notação vetorial da expressão do torque de uma força que envolve um produto veto-

rial foi fator determinante para que os alunos não soubessem, a partir dela, obter o módulo do 

torque da força resultante. O distanciamento entre as questões 3, em que se trabalhou tal 

transposição, e a presente questão pode ter colaborado para a dificuldade encontrada. Com o 

intuito de torná-la mais didática, sofreu um aperfeiçoamento por parte do autor da proposta, 

que introduziu a expressão para o cálculo do módulo do torque da força resultante no enun-

ciado da própria questão, assim como fora feito de maneira improvisada durante a aplicação, 

 

 
o R R ?R r F r F sen       . (8) 

 

Os grupos são solicitados a fornecer o torque da força resultante, incluindo sua uni-

dade no Sistema Internacional de Unidades (SI) tanto em módulo, 0 N  

.
 m ou 0 kg 

.
 m

2
 

.
 s

–2
, como 
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em representação vetorial, 0  N 

.
 m ou 0  kg 

.
 m

2
 

.
 s

–2
. 

De um total de catorze grupos (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e N), sete deles 

(B, D, E, F, I, K e M) conseguiram se expressar da maneira correta em ambas as represen-

tações. Dos grupos que erraram, dois deles (L e N) não utilizaram a notação vetorial para o 

vetor nulo, já outros dois (G e J) o fizeram para expressar o módulo do torque da força resul-

tante. Enquanto o grupo A errou a unidade do torque de uma força em função das unidades de 

base do SI, H também ao não fornecer unidade alguma para o módulo do torque da força re-

sultante, introduzindo a unidade correta apenas para a representação vetorial do resultado. E o 

grupo C, ao fornecer apenas a unidade para o torque de uma força, nada mais. 

A questão 10 é a mais importante da 2
a
 Parte, pois é nela que se estabelece sob que 

condição o Princípio de Conservação do Momento Angular pode ser aplicado a um sistema. 

Dentre suas inúmeras aplicações, será usado mais adiante para que seja demonstrada a 2ª Lei 

de Kepler (Lei das Áreas). Aborda o fato de que, se o torque da força resultante que atua em 

um sistema é nulo, então consequentemente o momento angular deste mesmo sistema, que é 

uma grandeza física vetorial, será um vetor constante em relação ao mesmo ponto de referên-

cia. É importante lembrar que a 2ª Lei de Newton para Rotações, 

 

 

o
R dL

dt
  , (9) 

 

já havia sido demonstrada a partir da 2ª Lei de Newton para Translações, 

 

 

R

dQ
F

dt
  (10) 

 

na questão 5 desta mesma parte. 

Em virtude da dificuldade encontrada por alguns grupos na resolução desta questão 

(apenas cerca de 29 % classificaram-na como de fácil solução), duas medidas foram adotadas: 

1) a inclusão de um gráfico de uma função constante, Figura 7 do tópico 7 (Derivada de uma 

Função) do Apêndice B1 (Matemática) do Caderno do Professor e 2) a inclusão de sugestões 

de como e quando abordar os apêndices em Descrição e Uso dos Apêndices em Instruções 

Preliminares no Caderno do Professor. Durante a aplicação deste produto, o professor (autor 

da proposta) percebeu a necessidade de apresentar aos alunos o gráfico mencionado durante a 

aplicação para que pudessem compreender que a derivada de uma função constante é nula. A 
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aplicação do produto, portanto, teve o mérito de contribuir para que fossem feitos ajustes no 

seu texto final. 

De um total de catorze grupos (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M e N), salvo I, que 

nada concluiu, todos os demais concluíram que, sendo o torque da força resultante nulo, im-

plica necessariamente que o momento angular seja constante. Vale ressaltar que alguns gru-

pos (G e J) se expressaram de uma maneira um pouco mais refinada ao afirmarem que o mo-

mento angular será um vetor constante. Por mais que pareça difícil compreender como, em 

tão pouco tempo, alunos do ensino médio puderam se familiarizar com o conceito de derivada 

de uma função, o fato é que coeficiente angular da reta e taxa de variação são tratados, em al-

guns exercícios, quando se introduz os conceitos de equação de reta e função polinomial do 1º 

grau ( ( )f x a x b   ). A Figura 36 fornece a conclusão a que chegaram os grupos A, C e J 

respectivamente, o que se dá com o momento angular de um sistema quando o torque da força 

resultante que nele atua é nulo. 

 

 
 

Figura 36 - Respostas dos grupos A (a), C (b) e J (c). 

 

A questão 11 aborda uma importante consequência do Princípio de Conservação do 

Momento Angular para o sistema Sol-Planeta considerado isolado. A pergunta que é feita é a 
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seguinte: “Considere um sistema isolado Sol-Planeta. O que você pode afirmar sobre a orien-

tação espacial com o passar do tempo do plano orbital do planeta em relação a um referencial 

inercial?”. A orientação espacial não muda, pois tanto o vetor posição ( r ) assim como a 

quantidade de movimento ( Q ), que definem em conjunto o plano orbital, permanecem sem-

pre perpendiculares ao momento angular (     L r Q  ) do sistema, o que confirma a 1ª Lei de 

Kepler (Lei das Órbitas Elípticas) neste aspecto. É uma questão que demanda certa abstração 

espacial ao perceber que, se o momento angular ( L ) é constante, então o plano orbital não 

gira em relação a um referencial inercial. 

De um total de oito grupos (D, E, F, G, I, J, K e L) que participaram desta etapa da 

aplicação do produto, salvo E, que nada concluiu, e G e L, que forneceram respostas parcial-

mente corretas, todos os demais concluíram corretamente a questão. A Figura 37 fornece a 

resposta do grupo I, que só não está totalmente correta pela ausência da notação vetorial para 

o momento angular, mas mesmo assim, foi classificada pelo professor (autor da proposta) co-

mo correta. 

 

 
 

Figura 37 - Resposta do grupo I. 

 

Aplicação do Princípio de Conservação do Momento Angular ao movimento orbital 

 

Este bloco temático é constituído das questões 12 a 15, inclusive. 

 

É nele que os alunos terão a oportunidade de aplicar o Princípio de Conservação do 

Momento Angular ao movimento orbital dos planetas, obtendo como resultado a relação entre 

as velocidades (linear e angular) instantâneas no periélio (posição em órbita mais perto do 

Sol) e no afélio (posição em órbita mais afastada do Sol), permitindo-lhes, após análise, con-

cluir que vp > va e ωp > ωa, algo que está intimamente relacionado à 2ª Lei de Kepler (Lei das 

Áreas). 

Na questão 12, considera-se um sistema isolado Sol-Planeta, em que este está em 

movimento orbital em torno daquele, considerado fixo em um dos focos da órbita elíptica. So-

licita-se aos grupos calcular, em relação ao Sol, o módulo do momento angular (L) do planeta 

em duas posições em particular (periélio e afélio) ocupadas por ele em órbita. Antes de iniciar 
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os cálculos propriamente ditos para as duas posições particulares anteriormente mencionadas, 

pede-se para representar (esboçar) o vetor posição ( r ) e a velocidade instantânea ( v ) do pla-

neta em relação ao Sol em uma mesma figura que contém a órbita elíptica do planeta em tor-

no do Sol. Em seguida, é solicitado determinar o menor ângulo formado entre eles e posterior-

mente encontrar a expressão para o módulo do momento angular do planeta em relação ao 

ponto de referência O (posição ocupada pelo Sol). O resultado a ser encontrado L m r v    

será explorado na questão seguinte. 

Apesar de a questão pedir aos grupos um simples desenvolvimento algébrico para o 

cálculo do módulo do momento angular do planeta ocupando tais posições particulares, pro-

vavelmente pela dificuldade encontrada por eles em transpor da notação vetorial para a repre-

sentação escalar, um grupo (G) classificou-a como uma questão de difícil solução. De um to-

tal de oito grupos (D, E, F, G, I, J, K e L), todos foram capazes de encontrar corretamente a 

expressão para o módulo do momento angular do planeta em relação ao Sol. 

A questão 13 versa sobre o mesmo sistema mencionado na questão anterior. Nela o 

Princípio de Conservação do Momento Angular deve ser aplicado, a fim de permitir revelar 

um aspecto importante da 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas), o fato de a velocidade orbital ins-

tantânea de um planeta no periélio (vp) apresentar módulo maior do que quando ele encontra-

se no afélio (va). Ao considerar as duas posições particulares anteriormente mencionadas, os 

grupos são solicitados a analisar a expressão obtida a partir da igualdade entre o módulo do 

momento angular (L) do planeta, em relação ao Sol, em cada uma das duas posições (a, afélio 

e p, periélio), 

 

 
a a p p= constanteL m r v m r v

 

 

      , (11) 

 

quanto ao tipo de proporcionalidade existente entre r e v, daí estabelecer uma relação entre vp 

e va, no caso, inversamente proporcional e, portanto, vp > va (órbitas elípticas). 

De um total de oito grupos (D, E, F, G, I, J, K e L), salvo K, que nada concluiu, e G, 

que forneceu uma resposta incompreensível, todos os demais concluíram corretamente a ques-

tão. A Figura 38a fornece a resposta do grupo E, que só não é perfeita pelo fato de se referir a 

r como sendo o raio, quando na realidade é o módulo do vetor posição. Enquanto a Figura 

38b fornece a resposta do grupo I, que acertou integralmente a questão. 
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Figura 38 - Respostas dos grupos E (a) e I (b). 

 

A questão 14 solicita aos grupos determinar a razão vp/va entre o módulo da velocida-

de orbital instantânea de um planeta quando este se encontra no periélio (vp) e quando no afé-

lio (va) em função apenas da excentricidade (ε) da órbita do planeta. O resultado a ser encon-

trado, 

 

 
p

a

1

1

v

v









 (12) 

 

será explorado na questão 15. 

De um total de oito grupos (D, E, F, G, I, J, K e L), salvo G, que forneceu uma res-

posta incompreensível, todos os demais concluíram corretamente a questão. A Figura 39 mos-

tra o desenvolvimento completo realizado pelo grupo E para atingir a relação correta entre vp 

e va em função apenas da excentricidade (ε) da órbita do planeta. 

 

 
 

Figura 39 - Resposta do grupo E. 

 

A questão 15 solicita aos grupos uma análise da expressão obtida na questão anterior 

para duas situações distintas, uma em que um planeta está em órbita circular (ε = 0) em torno 

do Sol e a outra em que a órbita do planeta é elíptica (0 < ε < 1), com o Sol em um dos focos, 

a fim de que obtenham, para cada situação, a relação existente (vp = va, vp > va ou vp < va) en-

tre o módulo da velocidade orbital instantânea do planeta em cada uma das duas posições, 
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afélio e periélio. No caso, para a primeira situação (órbita circular), vp = va como para qual-

quer outra posição em órbita e, para a segunda situação (órbita elíptica), vp > va. No entanto, a 

questão não menciona no enunciado o tipo de órbita (circular ou elíptica) que esse corpo ce-

leste descreve em relação ao Sol, ficando esta tarefa a cargo dos grupos. 

De um total de oito grupos (D, E, F, G, I, J, K e L), salvo G, que forneceu uma res-

posta incompreensível, todos os demais concluíram corretamente a questão no que tange à re-

lação correta entre vp e va para cada situação. No entanto, três grupos (D, F e J) não menciona-

ram tratar-se de uma órbita circular quando a excentricidade é nula, e apenas outros dois (I e 

L), de uma órbita elíptica quando a excentricidade está entre 0 e 1. 

 

Momento de Inércia: o análogo da massa para rotações 

 

Este bloco temático é constituído das questões de 16 a 18, inclusive. 

 

A questão 17, assim como a 13, trata de um importante aspecto da 2ª Lei de Kepler 

(Lei das Áreas) que se revela na aplicação do Princípio de Conservação do Momento Angular 

a um sistema isolado Sol-Planeta, o fato de a velocidade angular instantânea do planeta no pe-

riélio (ωp) apresentar módulo maior do que quando este encontra-se no afélio (ωa). Partindo 

da igualdade obtida na questão 16, 

 

 
p a

a p

I

I




 , (13) 

 

em que I é o momento de inércia do planeta em relação ao ponto de referência O ocupado pe-

lo Sol, solicita-se aos grupos verificar que tipo de proporcionalidade existe entre ω e I, daí es-

tabelecer uma relação entre ωp e ωa. No caso, inversamente proporcional e, portanto, ωp > ωa 

(órbitas elípticas). 

Foi avaliada como uma questão de fácil solução por 50 % dos grupos, no entanto, 

dos oito (D, E, F, G, I, J, K e L), salvo G, que nada concluiu, todos os demais concluíram cor-

retamente a questão. A Figura 40 mostra o desenvolvimento completo realizado pelo grupo E 

para atingir a relação correta entre ωp e ωa em função apenas das distâncias do planeta ao Sol 

quando aquele ocupa em momentos distintos o periélio e o afélio em sua órbita. 
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Figura 40 - Resposta do grupo E. 

 

Com base no Princípio de Conservação do Momento Angular discutido nos blocos 

temáticos anteriores no contexto da Astronomia, a questão 18 visa verificar se os alunos são 

capazes por si só de transpô-lo para um contexto completamente diferente que não havia sido 

trabalhado até então, o rodopio de uma bailarina, ao perguntar: “Como explicar o aumento na 

velocidade angular instantânea (ω) de rotação (giro) de uma bailarina ao fechar os braços?”. 

Metade dos grupos considerou esta questão como de fácil solução e a outra metade, como de 

média. Lamentavelmente, por uma falha na aplicação da proposta por parte do professor (pró-

prio autor), o experimento da cadeira giratória que deveria ter sido realizado antes do iniciar 

da questão, com o objetivo de facilitar a compreensão do conceito de momento de inércia, foi 

realizado apenas no último dia da aplicação do produto educacional. Ainda assim, um pouco 

mais de 50 % dos grupos forneceram respostas adequadas. 

 

Demonstração da 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) (caso particular) 

 

Este bloco temático é constituído das questões 19 a 22, inclusive. 

 

A questão 19 solicita obter a expressão para a velocidade angular instantânea (ω) em 

função das diferenciais dθ e dt. Para isso, o conceito de limite é aplicado à expressão da velo-

cidade angular média (ωm), fazendo Δt  0. Procedimento análogo foi utilizado na questão 2, 

a fim de se obter a força resultante (
RF ) a partir da força resultante média (

RmF ). 

De um total de oito grupos (D, E, F, G, I, J, K e L), somente D a deixou em branco, 

sendo que os demais a desenvolveram da maneira correta, encontrando /d dt  . 

Na questão 21
53

, considera-se um sistema isolado Sol-Planeta, em que este está em 

movimento orbital em torno daquele, considerado fixo em um dos focos da órbita elíptica. O 

vetor posição ( r ), que localiza o planeta em relação ao Sol, “varre”, com o passar do tempo, 
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uma área delimitada pela elipse, por um “lado”, pelo vetor posição ( r ) no instante inicial (afé-

lio ou periélio) e, pelo outro, pelo vetor posição em um instante posterior. O arco formado so-

bre a própria elipse possui extremidades que são as posições ocupadas pelo planeta nesses 

dois distintos instantes de tempo. 

A questão apresenta um método de como calcular a área mencionada com o conceito 

de limite. Para isso emprega-se o uso de duas outras áreas na mesma figura. A primeira é obti-

da a partir de uma circunferência centrada no Sol, de raio igual à distância entre o Sol e o 

afélio, ou seja, a + c, em que a é o semieixo maior da órbita elíptica e c é a metade da dis-

tância focal. Esta circunferência é também intersectada pelos prolongamentos na direção do 

vetor posição ( r ), nos dois instantes de tempo, assim sendo, forma-se, portanto, um setor cir-

cular com uma área. A segunda é obtida a partir de uma reta tangente à elipse e também à cir-

cunferência, passando pelo afélio, forma-se, então, um triângulo plano, cujos lados são o raio 

vetor no instante inicial, um segmento de reta que se prolonga na mesma direção do raio vetor 

no instante final e que intersecta a reta tangente e um segmento de reta sobre a própria reta 

tangente cujas extremidades são o afélio e a interseção mencionada. 

Utilizando o conceito de limite com Δt → 0, as três áreas irão apresentar valores 

cada vez mais próximos entre si, a ponto de se poder calcular, com erros cada vez menores, 

pela área de um triângulo plano a área infinitesimal (dA), delimitada pela elipse. A importân-

cia da circunferência advém do fato de que é a partir dela que se obtém a medida de um dos 

lados do triângulo plano. 

De um total de nove grupos (A, B, D, F, G, I, K, L e N) que participaram desta etapa 

da aplicação do produto, sem exceção, todos foram capazes de realizar o cálculo da área com 

extrema facilidade. 

A questão 22 solicita a combinação de duas expressões obtidas anteriormente, 

 

 
2

2
,

2

d
L m r

dt

r d
dA


  


 






 (14) 

 

a fim de se obter uma terceira, a da velocidade areolar instantânea (dA/dt) do planeta em fun-

ção apenas de sua massa e do seu momento angular em relação ao Sol, dA/dt = L/(2m). Ex-

pressão esta que será objeto de análise mais adiante na questão 24. 
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Todos os nove grupos (A, B, D, F, G, I, K, L e N), sem exceção, foram capazes de 

obter a expressão da velocidade areolar instantânea com extrema facilidade. 

 

Demonstração da 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) 

 

Este bloco temático é constituído das questões de 23 a 25, inclusive. 

 

Considerando agora a questão 23
54

, nota-se que difere da 21 pelo fato de a demons-

tração não requerer uma posição inicial particular na órbita. No caso da 21, esta posição pode 

ser o afélio ou o periélio. Já no da 23, o cálculo do vetor velocidade areolar instantânea (

/dA dt ) é realizado em duas etapas. Inicialmente considera-se um triângulo cujos lados são os 

dois raios vetores que localizam o planeta em relação ao Sol para os instantes de tempo ini-

cial e final e o outro, um segmento de reta que une as duas extremidades desses dois vetores. 

Calcula-se o dobro (paralelogramo, veja Figura 14 (2ª Parte) do Caderno do Professor) do seu 

vetor área correspondente pelo produto vetorial entre os dois raios vetores. Dividindo-se am-

bos os membros da expressão obtida (já dividida por dois em ambos os membros) pelo inter-

valo de tempo (Δt), encontra-se a expressão para o vetor velocidade areolar média ( /A t  ). 

Em seguida, utiliza-se o conceito de limite com Δt → 0, a fim de obter a expressão 

para o vetor velocidade areolar instantânea a partir do vetor velocidade areolar média. Proce-

dimento análogo foi utilizado nas questões 2, força resultante instantânea (
RF ) a partir da for-

ça resultante média (
RmF ), e 19, velocidade angular instantânea (ω) a partir da velocidade an-

gular média (ωm). 

Esta questão é um desafio, sem sombra de dúvidas. Mesmo fragmentada em nove 

etapas (originalmente em seis), é a mais complexa, em termos matemáticos, da 2ª Parte, pois 

envolve, além do produto vetorial, noções básicas de Cálculo Diferencial (conceitos de limite 

e de derivada). As questões 2 e 19, discutidas anteriormente, serviram de organizadores prévi-

os, a fim de que, nesta questão, as estruturas cognitivas dos alunos estivessem suficientemente 

preparadas para a ancoragem de novos conhecimentos, o cálculo de área por intermédio do 

produto vetorial e a aplicação dos conceitos de limite e de derivada na obtenção da velocidade 

areolar instantânea do planeta em órbita do Sol. 
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De um total de nove grupos (A, B, D, F, G, I, K, L e N), salvo A e N, que tiveram 

enormes dificuldades em desenvolvê-la, cometendo erros grosseiros que serão mencionados 

mais adiante, e I e K, em um grau pouco menor, todos os demais (mais da metade) conse-

guiram, de forma correta, salvo alguns detalhes, cumprir todas as etapas da questão, o que re-

vela o sucesso da proposta no tocante à introdução de noções básicas de Cálculo Diferencial 

no ensino médio, apesar de este não ter sido o objetivo final da proposta. Conforme pode ser 

visto na Figura 33, poucos grupos avaliaram a questão como de difícil solução (cerca de 6 %), 

ao contrário de cerca de 63 % que a consideraram fácil. Ainda assim, vale ressaltar alguns 

graves erros cometidos, em maior ou menor grau, pelos diferentes grupos em uma ou mais 

etapas. O primeiro quanto ao fato de o resultado do produto vetorial ser representado por um 

escalar, quando na realidade é um vetor, e o segundo por ter invertido a ordem dos vetores no 

produto vetorial, como se este fosse comutativo. 

A questão 24 solicita uma análise da expressão do módulo da velocidade areolar ins-

tantânea obtida anteriormente (questões 22 e 23) quanto ao fato de ser constante ou não. Es-

tando apenas em função da constante momento angular (L) do planeta em relação ao Sol, co-

mo já visto anteriormente e da massa do próprio planeta, a resposta esperada é que o módulo 

da velocidade areolar instantânea é constante, o que traduz a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas). 

De um total de nove grupos (A, B, D, F, G, I, K, L e N), exceto N que respondeu 

apenas sim, todos os outros foram capazes de se justificar adequadamente afirmando que pelo 

fato de tanto a massa do planeta como o momento angular do sistema serem constantes, então, 

a velocidade areolar do planeta também é. 

A questão 25 apresenta uma elipse representando um planeta em órbita em torno do 

Sol; este considerado fixo em um dos focos e aquela, fragmentada em setores, cada um com 

uma cor. O enunciado afirma que o planeta leva o mesmo intervalo de tempo para percorrer 

cada um deles; a questão de múltipla escolha solicita a indicação da relação correta existente 

entre as áreas dos setores. A resposta esperada é a opção D, que indica que todos são de mes-

ma área. 

Todos os nove grupos (A, B, D, F, G, I, K, L e N), sem exceção, indicaram a opção 

correta, o que faz crer, ao final de tão longa jornada, que todos tenham compreendido a 2ª Lei 

de Kepler (Lei das Áreas). 
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CAPÍTULO  5 

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS PRODUTOS EDUCACIONAIS PELOS 

ALUNOS 

 

Neste capítulo, serão analisadas as respostas fornecidas pelos grupos ou alunos aos 

questionários de avaliação das propostas aplicadas na Cooperativa Educacional César Almei-

da (ACEC) e no Colégio Naval (CN), os produtos educacionais As Leis de Kepler por meio de 

simulações computacionais e As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades, respec-

tivamente. 

 

5.1 As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais 

 

Nesta seção, serão analisadas as respostas fornecidas em grupo e de forma anônima 

pelos alunos da Cooperativa Educacional César Almeida (ACEC) ao questionário de avalia-

ção do produto educacional As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais. 

 

Nota: o número que antecede o nome do grupo fornece a série a qual o grupo pertence. Ex.: 

1A é o grupo A pertencente à 1ª série do ensino médio. 

 

1) O uso do Planetary Orbit Simulator tornou as aulas de Física mais interessantes? Justifi-

que sua resposta. 

 

Todos os grupos das três séries foram unânimes em afirmar que sim por diferen-

tes razões: (3A) por torná-las mais aplicadas, (1A, 1B, 2E e 3A) dinâmicas (3A, Figura 

41a) e (3B) por facilitar o entendimento de questões complexas que demandam uma visão 

espacial (Figura 41b). Também foram registradas respostas de que as aulas se tornaram 

(3C) mais modernas, (1C) interativas, (2E) com caráter experimental, (2D) atraentes, esti-

mulando a atenção, e (1D, 2A, 2B e 2C) fáceis de serem compreendidas. 
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Figura 41 - Respostas dos grupos 3A (a) e 3B (b). Fonte: o autor, a partir das respostas obtidas dos alunos 

no Questionário de Avaliação da Proposta.
55

 

 

A análise das respostas permite afirmar que o uso do Planetary Orbit Simulator 

tornou as aulas de Física mais interessantes por diferentes razões. 

 

2) O grupo participou de todas as atividades propostas? Em caso negativo, explique o moti-

vo. 

 

Todos os grupos foram diretos em afirmar que sim. 

A análise das respostas em conjunto com a observação do próprio professor (au-

tor) que aplicou a proposta em sala de aula permite afirmar que houve uma efetiva parti-

cipação de todos os alunos envolvidos. 

 

3) Cada componente do grupo sente-se motivado a aprofundar-se no assunto abordado (Leis 

de Kepler e/ou Astronomia)? 

 

As respostas não foram unânimes. Dos doze grupos formados nas três séries do 

ensino médio, em três deles (1A, 1D e 2E), aparece a resposta não, mas, em dois (1A e 

1D), há uma controvérsia interna, com algum(ns) aluno(s) afirmando que sim e outro(s) 

que não (1A, Figura 42a) e, no outro (2E), mesmo tendo afirmado que não, diz a Astro-

nomia, ainda assim, ter se tornado algo mais interessante (Figura 42b). Dois outros (2C e 

3A) afirmaram que a Astronomia é interessante, um deles (3A) chegando a dizer tratar-se 

de um assunto que interessa a todos e que o seu estudo é movido pela curiosidade (Figura 

42c). Também foi registrada a resposta do grupo 3C, que afirmou ser a Astronomia um 

assunto pouco abordado nas escolas. Este comentário vem de encontro às iniciativas da 

Sociedade Brasileira de Astronomia (SAB), de promovê-la junto às escolas com a Olim-

píada Brasileira de Astronomia (OBA), da qual alunos desta escola participam. A aversão 

à Matemática faz-se presente não apenas no ensino da Física, mas também no da Astro-

nomia, conforme explicitado na resposta do grupo 1A (Figura 42a). 
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Figura 42 - Respostas dos grupos 1A (a), 2E (b) e 3A (c). 

 

Não é possível afirmar com tamanha convicção que o interesse pela Astronomia 

seja tão geral como afirma o grupo 3A (Figura 42c). No entanto, percebeu-se que os alu-

nos estavam, de um modo geral, motivados e participativos, de tal maneira que a indisci-

plina que muitas vezes é oriunda do desinteresse deles não se fez presente em nenhuma 

das turmas em que a proposta foi aplicada. 

 

4) As atividades propostas estavam com enunciados claros ou confusos? Justifique sua res-

posta. Caso tenha percebido algum enunciado confuso, cite algo que permita identificar a 

questão. 

 

As respostas não foram unânimes. Dos doze grupos formados nas três séries do 

ensino médio, em dois deles (2B e 2C), aparecem ressalvas. Um (2B) afirmou estarem 

claros os enunciados, porém não totalmente por existirem exceções, no entanto, não men-

ciona quais seriam elas (Figura 43a). O outro (2C), que os enunciados das questões não 

estavam totalmente claros, mas que foram esclarecidos pelo professor (autor da proposta) 

durante a explicação, facilitando o entendimento. Todavia, a resposta mais comum foi a 

de que os enunciados estavam claros e que não havia questão de difícil compreensão. O 

grupo 1B comentou que só exigia interpretação do que estava sendo solicitado antes que 

os exercícios fossem feitos, mas mesmo assim eram de fácil entendimento (Figura 43b). 

 

 
 

Figura 43 - Respostas dos grupos 2B (a) e 1B (b). 

 

Apesar da grande maioria dos grupos terem considerado os enunciados claros, o 

professor (autor) percebeu, durante a aplicação da proposta, a necessidade de tornar o 

enunciado da primeira questão da 3
a
 Parte (Recursos Newtonianos) mais didático. Seu 
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enunciado longo, que solicitava mais de uma resposta, acabava por confundir os alunos; 

houve, então, por parte do professor (autor), a necessidade de intervir durante a aplicação, 

fragmentando-o em itens. A aplicação do produto, portanto, teve o mérito de contribuir 

para que fossem realizados ajustes no seu texto final. Além disso, após a aplicação do 

produto, todo o texto sofreu rigorosa revisão tanto conceitual como linguística, o que o 

tornou ainda mais claro. 

 

5) A Matemática foi um complicador na realização de alguma tarefa? Justifique sua respos-

ta. Caso tenha tido alguma dificuldade, cite algo que permita identificar a questão ou o 

tópico da Matemática que, em sua opinião, deveria ter sido abordado antes da realização 

das atividades. 

 

As respostas não foram unânimes. Dos doze grupos formados nas três séries do 

ensino médio, cinco deles (1A, 1D, 2A, 3A e 3B) mencionaram a dificuldade em realizar 

os cálculos necessários para a determinação da massa do Sol (MSol) e um deles (1A), a 

falta de tempo e o fato de a tarefa ter sido “meio complicada” (Figura 44a); outro (3B), a 

dificuldade em trabalhar com números difíceis (Figura 44b); 3A, com sequência de cálcu-

los longa demais (Figura 44c) e, de forma bastante explícita, 1D mencionou a causa prin-

cipal do problema, a dificuldade em lidar com potências de dez (Figura 44d). 

 

 
 

Figura 44 - Respostas dos grupos 1A (a), 3B (b), 3A (c) e 1D (d). 

 

Na opinião do professor (autor), o problema com a Matemática ocorreu com pra-

ticamente todos os grupos durante a aplicação da 4
a
 Parte (3ª Lei de Kepler: Lei dos Pe-

ríodos), independentemente da série a que pertenciam, apesar de a afirmação deles ser 

contrária. O cálculo da massa do Sol, sem que os alunos soubessem operar números escri-

tos em potências de dez, mostrou-se ser o calcanhar de Aquiles da proposta. O fato de 

muitos grupos não terem levado calculadora, mesmo tendo sido avisada a sua necessida-
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de, também contribuiu em muito para aumentar ainda mais a dificuldade matemática des-

sa tarefa. O uso do celular na escola é proibido, assim sendo, o recurso de sua calculadora 

também não estava disponível. 

Com base nessa experiência, o autor resolveu explicitar, nos pré-requisitos desta 

parte no Caderno do Professor, os seguintes itens a serem considerados pelos professores 

na preparação a sua aplicação, com o objetivo de contornar as dificuldades encontradas: 

 

 É altamente recomendável uma revisão do tópico Notação Científica; 

 É indispensável uma revisão de operações com potências de 10, incluindo produto, di-

visão e potência de potência, com ou sem o uso de calculadora. 

 

Outra medida adotada pelo autor, a fim de dinamizar a atividade, foi a de já for-

necer no Caderno de Respostas dos Alunos o valor da constante 

 

 2 2
11

2

4 kg
5,91 10

N mG

 
     

, (15) 

 

que aparece na expressão para o cálculo da massa do Sol. 

 

6) Acredita ter compreendido bem as Leis de Kepler? 

 

As respostas não foram unânimes. Dos doze grupos formados nas três séries do 

ensino médio, nove deles (1B, 1C, 1D, 2A, 2D, 2E, 3A, 3B e 3C) afirmaram convicta-

mente que sim; outro (2B) crê que sim e, dos outros, um deles (2C) acredita ter adquirido 

um conhecimento mediano e geral dos assuntos abordados (Figura 45a) e outro (1A), 

mais ou menos, tendo reclamado da rapidez na aplicação da proposta (Figura 45b). 

 

 
 

Figura 45 - Respostas dos grupos 2C (a) e 1A (b). 

 

O autor concorda com a afirmação do grupo 1A (Figura 45b) de que a proposta 

deva ser realizada com mais tempo. No entanto, é importante lembrar que a deficiência 
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dos alunos em Matemática e a falta do material requisitado (calculadora) fez com que um 

intervalo de tempo considerável fosse desperdiçado, conforme já discutido na análise da 

questão 5 deste questionário. 

 

7) No caso de ter achado algo interessante durante as atividades propostas, o que mais lhe 

chamou atenção? 

 

Apesar de toda a dificuldade matemática encontrada na determinação da massa 

do Sol (MSol) na 4
a
 Parte (3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos), de um total de doze grupos 

formados nas três séries do ensino médio, quatro deles (1C, 2C, 2D e 2E) afirmaram que 

esta atividade foi a mais interessante (2C, Figura 46a); outros três (1A, 1C e 3A), o estu-

do da excentricidade das órbitas (1A, Figura 46b); dois outros (2A e 3C), a maneira como 

o simulador retrata os planetas, permitindo que se visualize o movimento deles em órbita 

(2A, Figura 46c) e um (3B), a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) (Figura 46d). Também fo-

ram registradas respostas dos grupos 1D e 2B de que o próprio uso do simulador já é algo 

interessante por si só e (2B) traz algo de diferente para a sala de aula. 

 

 
 

Figura 46 - Respostas dos grupos 2C (a), 1A (b), 2A (c) e 3B (d). 

 

Apesar das dificuldades matemáticas encontradas pelos grupos, a proposta de de-

terminar a massa do Sol foi citada por um terço deles como a mais interessante das quatro 

partes aplicadas. 

 

8) Escreva se quiser alguma sugestão ou comentário que considere importante para o aper-

feiçoamento deste produto educacional. 

 

 
 

Figura 47 - Respostas dos grupos 1A (a) e 3A (b). 
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O grupo 1A (Figura 47a) fez uma crítica extremamente relevante e construtiva, 

que é abordar a Astronomia sob o aspecto da Filosofia. Em face da crítica absorvida, co-

mo forma de complementar a proposta neste aspecto, o autor recomenda ao professor que 

irá aplicá-la que disponibilize aos alunos, algumas semanas antes, três excelentes artigos 

publicados por Medeiros (2001, 2002, 2003), nos quais os aspectos históricos e filosó-

ficos do fazer ciência por Kepler são valorizados, solicitando sua leitura. E que introduza 

uma aula com a exposição de dois vídeos, Heliocentrismo e Kepler, produzidos pela TV 

Cultura, pertencentes à série Astronomia – ABC da Astronomia – TV Escola, que com-

plementam os artigos mencionados, com posterior debate sobre eles. Todos os vídeos po-

dem ser encontrados no endereço listado em Sites de Astronomia Recomendados ao final 

do Apêndice A – As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais – Caderno 

do Professor. 

Outro grupo (3A) mencionou o fato de a excentricidade (ε) da órbita da Terra em 

torno do Sol estar em desacordo com as ilustrações que aparecem em alguns livros didáti-

cos, fato este pesquisado por Canalle (2003, p. 12-16). Este assunto é abordado com fre-

quência nas provas da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) ao solicitar que os alu-

nos indiquem entre algumas elipses de diferentes excentricidades qual delas mais se asse-

melha à órbita da Terra em torno do Sol. 

 

5.2 As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades 

 

Nesta seção, serão analisadas as respostas fornecidas individualmente e de forma 

anônima pelos alunos do Colégio Naval (CN) ao questionário de avaliação do produto educa-

cional As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades. 

 

Nota: o número que sucede a letra que identifica o aluno fornece a série a qual o aluno per-

tence. Ex.: A1 é o aluno A pertencente à 1ª série do ensino médio. SI significa sem informa-

ção, ou seja, trata-se de um aluno que não identificou no questionário a série a qual pertence. 

Ao todo responderam a este questionário 24 alunos de um total inicial de 47. 

 

1) Em sua opinião, o uso da Sequência Didática tornou as aulas de Física mais interessan-

tes? Justifique sua resposta. 

 

Salvo o aluno A3, que respondeu não, pelo fato de considerar as Leis de Kepler 
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um assunto desinteressante (Figura 48a), outros dois (C3 e D3) responderam sim, mas 

consideraram a sequência didática pouco objetiva e monótona. E todos os demais das três 

séries os quais responderam ao questionário foram unânimes em afirmar que sim, que o 

uso da sequência didática tornou as aulas mais interessantes por diferentes razões: (B2) 

por desmistificar o uso do Cálculo Diferencial como ferramenta que confere precisão ma-

temática ao estudo da Física e da Astronomia (Figura 48b) e (A1, C1, D1, E1, A2, B3 e 

SI) pela forma gradual, fragmentada passo a passo, facilitadora da compreensão das Leis 

de Kepler (D1, Figura 48c). Também foram registradas respostas afirmando que as aulas 

foram interessantes (D2) por não privilegiarem a decoreba; (F1 e H1) por permitirem a 

obtenção de informações importantes a partir de demonstrações; (J1) por não se tornarem 

maçantes, mas (E1) produtivas; (K1) por facilitarem que detalhes de ideias básicas fos-

sem explicitados; (I1) por se tornarem mais simples e didáticas; (B1) por terem sido aces-

síveis e compreensíveis; (E2) por desmistificarem a compreensão de fenômenos do dia-a-

dia; (E3) por aprofundarem assuntos vistos no ensino médio de maneira um tanto superfi-

cial. 

 

 
 

Figura 48 - Respostas dos alunos A3 (a), B2 (b) e D1 (c). 

 

2) Participou de todas as atividades propostas? Em caso negativo, explique o motivo. 

 

As respostas abaixo explicam o porquê da enorme variação na participação dos 

alunos do CN ao longo da aplicação do produto educacional As Leis de Kepler por meio 

de sequências de atividades (Figura 13). Em uma análise superficial, poder-se-ia chegar à 

conclusão errônea de que houve uma desmotivação gradual, mas este não é o caso. O fato 

é que os alunos do CN, conforme explicitado no item 3.2.2 (Colégio Naval), estão cons-

tantemente envolvidos em uma série de obrigações militares (serviço e faina) e sociais 

que muitas vezes os impedem de participar de outros compromissos. As respostas forne-

cidas por alunos das três séries envolvidas (Figura 49) reforça essa afirmação. 



113 
 

 
 

 
 

Figura 49 - Respostas dos alunos A3 (a), B1 (b) e B2 (c). 

 

3) Sente-se motivado a continuar estudando o assunto abordado aprofundando-se nele (Leis 

de Kepler e/ou Astronomia)? 

 

Com exceção de dois alunos (A3 e B3) os quais responderam não, pelo fato de 

não se interessarem pela parte da Física relacionada à Astronomia (A3, Figura 50a), e de 

outro (D3) que talvez, todos os demais das três séries que responderam ao questionário 

foram unânimes em afirmar que sim (D1, Figura 50b), e um deles (B2) destaca sua moti-

vação em continuar estudando a fim de obter bons resultados na Olimpíada Brasileira de 

Astronomia (OBA) e nas seletivas para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e 

Astronáutica (OLAA) e International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) 

(Figura 50c). 

 

 
 

Figura 50 - Respostas dos alunos A3 (a), D1(b), e B2 (c). 

 

4) As atividades propostas estavam com enunciados claros ou confusos? Justifique sua res-

posta. Caso tenha percebido algum enunciado confuso, cite algo que permita identificar a 

questão. 

 

Tabela 2 - Avaliação da clareza dos enunciados das questões do produto As Leis de Kepler por meio de 

sequências de atividades. 

 

Série / Avaliação n
o
 de alunos que 

consideraram os 

enunciados claros 

n
o
 de alunos que 

consideraram alguns 

enunciados confusos 

   

1ª 7 5 

2ª 5 1 
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3ª 4 1 

SI 0 1 

Total 16 8 

 

As respostas não foram unânimes (Tabela 2). Dos vinte e quatro alunos das três 

séries do ensino médio que responderam ao questionário, dezesseis (cerca de 67 %) res-

ponderam que os enunciados estavam claros (D1, Figura 51a); alguns destes menciona-

ram que estavam claros, porém longos (A2, Figura 51b). No que tange ao restante, oito 

(cerca de 33 %), que estavam confusos em algumas questões, sem, entretanto, fornecer 

quaisquer informações que permitissem ao autor da proposta identificar qual(is) seria(m) 

a(s) questão(ões). Já o aluno F1 mencionou a notação do Cálculo Diferencial como sendo 

a causa (Figura 51c). Alguns, no entanto, afirmaram que, após a explicação do professor 

(autor), o enunciado confuso se tornou claro (K1, Figura 51d). 

 

 
 

Figura 51 - Respostas dos alunos D1 (a), A2 (b), F1 (c) e K1 (d). 

 

Em relação ao comentário do aluno F1, de que a introdução do Cálculo Diferen-

cial tenha tornado o enunciado de algumas questões confuso, trata-se de uma opinião iso-

lada, como poderá ser comprovado na análise das respostas das questões do Caderno de 

Respostas dos Alunos. 

Apesar de a maioria dos alunos que responderam ao questionário terem conside-

rado os enunciados claros, o professor (autor) percebeu, durante a aplicação da proposta, 

a necessidade de tornar o enunciado mais didático em algumas questões. Enunciados lon-

gos, ao introduzirem conceitos e regras que iriam ser usados mais adiante acabavam por 

confundir os alunos. Especificamente as questões 2 e 3 da 1
a
 Parte (Lei das Órbitas Elíp-

ticas e Lei dos Períodos) e as 3 e 4 da 2
a
 Parte (Lei das Áreas) tiveram os seus enunciados 

reformulados. Para isso, foram deslocados conteúdos e aperfeiçoados os Apêndice B1 
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(Matemática) e B2 (Física Experimental) do Caderno do Professor com o intuito de dar 

maior brevidade, fluidez ao enunciado das questões mencionadas. 

A aplicação do produto em 2016, portanto, teve o mérito de contribuir para que 

fossem feitos ajustes no seu texto final e na forma como os apêndices devem ser usados, 

conforme instruções contidas em Descrição e Uso dos Apêndices no Caderno do Profes-

sor. Além disso, após a aplicação do produto educacional, ocorreram sucessivos refina-

mentos conceituais, revisões de ordem gramatical e ortográfica e melhorias no estilo lin-

guístico, o que tornou o texto ainda mais claro. 

 

5) A Matemática foi um complicador na realização de alguma tarefa? Justifique sua respos-

ta. Caso tenha tido alguma dificuldade, cite algo que permita identificar a questão ou o tó-

pico da Matemática que, em sua opinião, deveria ter sido abordado antes da realização 

das atividades. 

 

Tabela 3 - Avaliação do grau de dificuldade matemática do produto educacional As Leis de Kepler por 

meio de sequências de atividades. 

 

Série / Resposta Não  Sim 

   

1ª 10 2 

2ª 5 1 

3ª 5 0 

SI 1 0 

Total 21 3 

 

As respostas não foram unânimes (Tabela 3). Dos vinte e quatro alunos das três 

séries do ensino médio que responderam ao questionário, vinte e um (cerca de 88 %) res-

ponderam a Matemática não ser algo que tenha introduzido grandes dificuldades (Figura 

52), o que, na análise do autor, demonstra o sucesso na introdução dos conceitos básicos 

do Cálculo Diferencial (limite e derivada). 
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Figura 52 - Respostas dos alunos A2 (a), B2 (b), D1 (c), E2 (d) e F2 (e). 

 

Note que, apesar de a atividade proposta ter sido realizada em grupo, com alunos 

mesclados dos três anos, a avaliação anônima da proposta foi realizada de forma indivi-

dual, sendo as séries mais representativas da amostra justamente as de alunos dos 1º e 2º 

anos do ensino médio, justamente aqueles que se supõem não terem tido contato com o 

Cálculo, disciplina esta que somente é ministrada aos alunos do CN na 3ª série do ensino 

médio. Dos três alunos (F1, I1 e C2) que mencionaram dificuldade matemática, o primei-

ro deles (F1) mencionou o contato simultâneo com as notações do Cálculo Diferencial e a 

aplicação da proposta; o segundo (I1), a sua falta de atenção e prática em Matemática, 

sem, no entanto, indicar quais seriam as dificuldades e o terceiro (C2), a sua falta de co-

nhecimento sobre elipses. 

 

6) Acredita ter compreendido bem as Leis de Kepler? 

 

De todos os alunos consultados, exceto três (C3, D3 e E3) que responderam 

terem compreendido parcialmente, todos os demais foram unânimes em afirmar que sim, 

conforme ilustrado nas respostas de dois alunos (D1 e I1) na Figura 53. 

 

 
 

Figura 53 - Respostas dos alunos D1 (a) e I1 (b). 

 

O fato de alunos da 3ª série terem declarado maior dificuldade no entendimento 

das Leis de Kepler, na análise do autor, deve-se ao fato de não estarem presentes maciça-

mente nas últimas aulas (vide Figura 13). No entanto, ao responder “Bem mais que an-
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tes.”, o aluno B3 sugere que a proposta serviu de aprofundamento. 

 

7) No caso de ter achado algo interessante durante as atividades propostas, o que mais lhe 

chamou atenção? 

 

Algumas respostas bastante representativas podem ser vistas na Figura 54. Para 

o aluno B1 (Figura 54a), o uso do Cálculo como ferramenta facilitadora para o entendi-

mento de novos conteúdos, enquanto para B2 (Figura 54b), o rigor matemático exposto 

de forma clara para a introdução do conceito de momento angular. Já para J1 (Figura 

54c), o cálculo da massa do Sol, que, na visão do autor, é uma importante aplicação da 3ª 

Lei de Kepler (Lei dos Períodos), muitas vezes esquecida tanto por livros didáticos quan-

to por professores, incluindo o cálculo da massa de outros corpos celestes. E, para o aluno 

K1 (Figura 54d), a surpresa com o fato de a órbita da Terra não se assemelhar a uma elip-

se de “grande” excentricidade, mas sim a uma circunferência, o que revela uma concep-

ção prévia sobre o assunto, já há muito pesquisado por Canalle (2003, p. 12-16) e que al-

guns livros didáticos reforçam erroneamente a ideia com a qual K1 tanto se surpreendeu 

ao descobrir não ser verdadeira. 

 

 
 

Figura 54 - Respostas dos alunos B1 (a), B2 (b), J1 (c) e K1 (d). 

 

8) Escreva se quiser alguma sugestão ou comentário que considere importante para o aper-

feiçoamento deste produto educacional. 

 

O aluno C2 (Figura 55a) fez referência à ausência de perguntas impressas no Ca-

derno de Respostas dos Alunos. Parece ser uma ideia interessante, porém, o custo de re-

produção é alto, tornando-se algo impeditivo de ser realizado em algumas escolas. No en-

tanto, na visão do autor, esse problema poderia ser contornado de duas maneiras: 1) o 

próprio aluno, que é voluntário, talvez pudesse bancar os custos de reprodução e, 2) ha-
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vendo uma sala de informática com computadores em número suficiente, surgiria a possi-

bilidade de entregar aos alunos, em formato digital, uma versão ampliada do Caderno de 

Respostas dos Alunos que contivesse, além dos espaços para as respostas, os enunciados 

das questões. 

Apesar de o problema ser passível de ser contornado, da proposta não ter um ca-

ráter avaliativo no sentido de atribuir uma nota final, mas, sobretudo, de apresentar uma 

intenção motivacional implícita e de aprendizado, existem alguns poréns. Uma vez apli-

cada em formato digital, os alunos poderiam ter acesso à questão seguinte e, assim, res-

ponder à presente, já que no enunciado ou na resolução da questão posterior encontra-se 

quase sempre a resposta da anterior. E mais, em virtude da característica imediatista dos 

jovens de hoje, haveria a possibilidade de se ter alunos em uma espécie de competição 

para terminar o mais rápido possível a sequência didática, abstendo-se da rica troca de in-

formações e da discussão entre grupos e professor ao final de cada questão. 

Embora os poréns, trata-se de uma possibilidade a ser testada, pois, por outro la-

do, respeitaria o ritmo natural de cada aluno, algo que em muito se assemelha à proposta 

de Instrução Programada desenvolvida por Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990), com 

suas Máquinas de Ensinar
56

. Segundo a Prof.
a
 Dra. Maria Martha Costa Hübnere (Ins-

tituto de Psicologia / Universidade de São Paulo), especialista em Skinner, “O aprender 

[para Skinner] tem que ser suave, gostoso, agradável e gradual.” (B. F. SKINNER, 2010). 

Nesse contexto, o professor orientaria os alunos quanto à sequência que deveria ser ado-

tada, principalmente ao uso dos apêndices, e ficaria à disposição daqueles para eventuais 

dúvidas surgidas, exercendo o papel de facilitador (mediador) no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que o recurso instrucional já foi desenvolvido. Só mesmo testan-

do para saber que tipos de aperfeiçoamentos seriam necessários na sequência didática. 

Agora, considerando que a proposta original seja usada, nada impede que o pro-

fessor disponibilize aos alunos o Caderno do Professor em formato digital ao final da 

aplicação do produto. 

Já o aluno D1 (Figura 55b) fez referência ao pouco tempo utilizado para que o 

produto fosse aplicado. Segundo a opinião dele, poderia ter sido maior. O autor concorda 

com ele que a proposta poderia ter sido melhor aproveitada se um intervalo de tempo 

maior tivesse sido dispendido a ela, principalmente ao explorar ainda mais as notas de ro-

                                                             
 
56

                       APRENDIZAGEM Programada. Documentário sobre a Máquina de Ensinar de B. F. Skinner. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=vmRmBgKQq20>. Acesso em: 06 jun. 2017. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
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dapé e os apêndices. 

 

 
 

Figura 55 - Respostas dos alunos C2 (a) e D1 (b). 

 

Já, para os alunos C3 e D3, a proposta poderia ser um pouco mais objetiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente dissertação, além de ser uma proposta de ensino-aprendizagem baseada 

em elementos da Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Paul Ausubel, constitui-se 

de uma pesquisa quanto à eficácia no uso de sequências didáticas na mesma proposta. Por 

meio da análise qualitativa das respostas obtidas nos Cadernos de Respostas dos Alunos (cap. 

4) da Cooperativa Educacional César Almeida (ACEC) e do Colégio Naval (CN) e da avalia-

ção das propostas e dos produtos educacionais (cap. 5) segundo a óptica dos alunos quanto à 

adequação da aplicação do produto educacional, o autor procurou evidenciar tanto êxitos co-

mo dificuldades e o encaminhamento adotado a fim de superá-las. 

Questões levantadas no Resumo foram investigadas e, por hora, as conclusões serão 

apresentadas nos próximos parágrafos, a fim de responder em que grau cada um dos objetivos 

das propostas foram atingidos. Mas que questões seriam essas? 

i) As duas sequências didáticas aqui utilizadas como recursos metodológicos podem ser 

consideradas potencialmente significativas? O fato de serem propostas cujos enunciados 

fornecem, na grande maioria das vezes, o embasamento teórico necessário para que as 

atividades possam ser desenvolvidas, a preocupação do autor em desenvolver um conjun-

to de apêndices (no produto educacional As Leis de Kepler por meio de sequências de 

atividades), alguns deles com o claro propósito de servirem de organizadores prévios, e o 

fato de as sequências didáticas estarem enormemente fragmentadas e encadeadas, na vi-

são do autor, são fatos suficientes para crer que elas são potencialmente significativas. No 

entanto, para que assim sejam, dependem, em grande parte, de uma pré-disposição do 

próprio aluno em querer aprender de maneira significativa. 

ii) O uso do simulador Planetary Orbit Simulator, exemplo de Tecnologia Digital de Infor-

mação e Comunicação (TDIC), mediado pelo professor, segundo a metodologia proposta 

com o uso de uma sequência didática, mostrou-se como um instrumento capaz de tornar 

as aulas de Física mais interessantes de forma a facilitar o aprendizado? Em resposta ao 

Questionário de Avaliação da Proposta e do Produto Educacional, os alunos do ACEC, 

segundo seus respectivos grupos, responderam de forma anônima à pergunta “O uso do 

Planetary Orbit Simulator tornou as aulas de Física mais interessantes?”. A análise das 

respostas (cap. 5, p. 105-106) permite afirmar que sim por diferentes razões, pois, confor-

me os próprios, as aulas se tornaram mais modernas, interativas, atraentes, aplicadas, di-

nâmicas, de fácil compreensão, inclusive em questões complexas que demandavam uma 
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visão espacial. Além disso, a efetiva participação dos alunos, observada pelo autor tanto 

em loco em todas as atividades propostas como também por meio das respostas obtidas à 

pergunta “O grupo participou de todas as atividades propostas?” presente no mesmo 

questionário, e o bom desempenho deles, constatado nas análises das respostas existentes 

no capítulo 4 (p. 48-61), corroboram com tal afirmação. 

iii) O ensino de ferramentas matemáticas avançadas (produto vetorial e noções básicas de 

Cálculo Diferencial) a alunos de alto rendimento do ensino médio mostrou-se como algo 

impeditivo ao entendimento/aprofundamento em Mecânica Clássica no que tange à com-

preensão e aplicação do Princípio da Conservação do Momento Angular a fim de de-

monstrar e melhor compreender todos os aspectos subjacentes à 2ª Lei de Kepler (Lei das 

Áreas)? A análise das respostas (cap. 4, p. 103-104) à questão 23 (Questão Desafio) da 2ª 

Parte da sequência didática As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades, em 

que mais da metade dos grupos conseguiram resolvê-la sem maiores dificuldades, com-

prova o sucesso na introdução de tais ferramentas. Corrobora com tal afirmação a figura 

33 (cap. 4, p. 90), que explicita a Avaliação da dificuldade das questões da 2ª Parte pelos 

grupos de alunos do CN, em que poucos grupos avaliaram a questão 23 como de difícil 

solução (cerca de 6 %) contra cerca de 63 % que a consideraram fácil. Além disso, em 

resposta à pergunta “A Matemática foi um complicador na realização de alguma tarefa?” 

(cap. 5, p. 115-116), consta na tabela 3 (Avaliação do grau de dificuldade matemática do 

produto educacional As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades) a indicação 

de que cerca de 88 % dos vinte e quatro alunos das três séries do ensino médio responde-

ram de forma individual e anônima ao Questionário de Avaliação da Proposta e do Pro-

duto Educacional, afirmando a Matemática não ter sido algo que tenha introduzido gran-

des dificuldades. A figura 52 (cap. 5, p. 116), com o depoimento de alguns alunos, refor-

ça ainda mais o sucesso na introdução dos conceitos básicos do Cálculo Diferencial (limi-

te e derivada). 

iv) Os alunos foram capazes de aplicar o Princípio de Conservação do Momento Angular a 

fim de explicar fenômenos em outros contextos que não fossem o da Astronomia? Apesar 

de ter sido elaborado o Apêndice B7 (Questões Conceituais: Torque, Momento Angular, 

Momento de Inércia e Princípio de Conservação do Momento Angular) com o objetivo de 

verificar esta questão, houve a oportunidade de aplicar apenas uma única questão fora do 

contexto da Astronomia: “Como explicar o aumento na velocidade angular instantânea 

(ω) de rotação (giro) de uma bailarina ao fechar os braços?” (questão 18 da 2ª Parte da 
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sequência didática As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades, p. 290-292). 

Ainda assim, com uma lamentável falha na aplicação da proposta por parte do próprio au-

tor, que só conseguiu realizar o experimento que complementa a questão, o de um aluno 

sentado em uma cadeira giratória e segurando halteres, apenas no último dia da aplicação 

do produto educacional e, portanto, após a realização da questão. Enfim, a análise das 

respostas (cap. 4, p. 101) em que metade dos grupos a consideraram como de fácil 

solução e a outra metade, como de média, com acerto pouco acima de 50 %, infelizmente 

não reflete o real entendimento dos alunos, mascarando um dos parâmetros para a verifi-

cação se houve Aprendizagem Significativa, que é justamente o de abordar conceitos, 

ideias, leis em contextos distintos. Portanto, apesar de o autor acreditar que possa ter ha-

vido Aprendizagem Significativa por parte de um grupo relevante de alunos, esta questão 

forneceu resultados inconclusivos. 

v) As propostas colaboraram para que os alunos adquirissem um olhar mais crítico ao anali-

sarem novas informações? O autor acredita que sim. A questão da representação errada 

do formato (aparência) da órbita da Terra em torno do Sol como se fosse uma elipse de 

“elevada” excentricidade, algo comum inclusive em livros didáticos (CANALLE, 2003), 

fora trabalhada com os alunos do ACEC e do CN nas duas propostas, nas questões-duplas 

3-4 (p. 144-147) e 4-5 (p. 214-218), respectivamente, das sequências didáticas As Leis de 

Kepler por meio de simulações computacionais e As Leis de Kepler por meio de sequên-

cias de atividades. Isto ao solicitar, na primeira questão de cada produto educacional, que 

indicassem como concebiam ser o correto formato (aparência) da órbita da Terra e, na se-

gunda, após já terem adquirido o conhecimento formal do que é excentricidade (ε) e do 

valor deste elemento orbital para o caso da órbita da Terra, que analisassem novamente a 

mesma situação, confrontando-a desta maneira com o erro na escolha da opção correta 

para a primeira questão. Quanto à aplicação no ACEC, dos doze grupos participantes, 

metade deles indicaram elipses de maiores excentricidades do que a real (cap. 4, p. 50) e, 

mesmo dentre aqueles que acertaram, justificaram de maneira equivocada as suas esco-

lhas ao invocar uma relação inexistente entre a excentricidade da órbita da Terra em torno 

do Sol e as estações do ano (cap. 4, p. 51). Já na segunda, o acerto foi de 100 % dos gru-

pos (cap. 4, p. 51-52). Quanto à aplicação no CN, conforme explicitado na figura 17 (cap. 

4, p. 69), de um total de treze grupos, apenas cinco (39 %) acertaram a primeira questão, 

enquanto, na segunda, o acerto foi de 100 %. É importante salientar a importância destas 

questões-duplas, pois é a partir da conclusão de que a órbita da Terra não é tão excêntrica 
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como se possa imaginar ser que se consegue iniciar o debate com os alunos a respeito das 

verdadeiras causas das estações do ano. Outra importante questão-dupla abordada apenas 

com os alunos do CN foi a 1-34, em que, na primeira questão (p. 205-206), eles foram 

apresentados a uma belíssima representação da NASA de todos os planetas do Sistema 

Solar perfeitamente alinhados, o que poderia dar a entender que permaneceriam alinhados 

sempre, ou seja, todos os planetas com a mesma velocidade angular orbital instantânea. 

Foram, então, solicitados a escolher entre cinco representações e mais uma constando 

“Nenhuma das respostas anteriores”, qual delas melhor representaria a disposição relativa 

dos planetas em órbita, supostamente circulares, em torno do Sol, exatos seis meses ter-

restres passados e justificá-la. Com o conhecimento adquirido da 3ª Lei de Kepler (Lei 

dos Períodos), foram inquiridos, na segunda questão (p. 259-262), a demonstrar a expres-

são da velocidade angular orbital média em função do raio orbital. Assim sendo, puderam 

se confrontar com o erro na escolha da opção correta na primeira questão, permitindo que 

houvesse a possibilidade de uma transposição de uma concepção prévia, muitas vezes al-

ternativa e/ou sem uma justificativa fundamentada, para outra cientificamente aceita. 

vi) Os alunos foram capazes de compreender uma das mais importantes aplicações da 3ª Lei 

de Kepler (Lei dos Períodos), que é o cálculo da massa de corpos celestes como a do Sol? 

A análise das respostas presentes no capítulo 4 permite afirmar que, de um modo geral, 

tanto os alunos do ACEC como os do CN foram capazes de desenvolver todos os passos 

necessários a fim de encontrar a expressão para o cálculo da massa do Sol. No entanto, 

como afirmado na análise da resposta da única questão presente na 4ª Parte (3ª Lei de Ke-

pler: Lei dos Períodos) da sequência didática As Leis de Kepler por meio de simulações 

computacionais, a falta de embasamento matemático em operar com potências de dez, al-

go não previsto por se tratarem de alunos do ensino médio, e a falta de calculadora foram 

fatores que atrapalharam os alunos do ACEC no cálculo da massa do Sol no exato mo-

mento da substituição dos valores das grandezas físicas de que a massa depende. A fim 

de evitar que tais fatos venham a se repetir, tais informações encontram-se atualmente ex-

plícitas nas Instruções Preliminares em Pré-Requisitos e Recursos Didáticos (alunos) (p. 

172) da 4ª Parte (3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos) da sequência didática. 

vii) Os alunos foram capazes de compreender que o fato de terem encontrado valores pouco 

discrepantes para a massa do Sol, em consonância com o valor de referência para ela for-

necido pelo The Astronomical Almanac Online! do United States Naval Observatory 

(USNO) a partir da 3
a
 Lei de Kepler (Lei dos Períodos), é um bom indício de que a Lei 
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esteja correta, mas que mesmo assim necessita de uma demonstração analítica para ór-

bitas elípticas? Em virtude das dificuldades matemáticas encontradas pelos alunos do 

ACEC já relatadas nestas considerações finais, tiveram contratempos para realizar o pas-

so final para o cálculo da massa do Sol ao substituir os valores numéricos das grandezas 

físicas, das quais a massa depende. Por isso, nada concluíram. Já em relação aos alunos 

do CN, de um total de onze grupos, oito concluíram com diferentes palavras que o fato de 

não ter havido grande discrepância nos valores encontrados para a massa do Sol a partir 

de órbitas planetárias tão distintas por si só justifica o uso da 3ª Lei de Kepler (Lei dos 

Períodos). No entanto, não mencionando, em momento algum, a necessidade de uma de-

monstração analítica (cap. 4, p. 85-86); fato este que fora bastante enfatizado com os alu-

nos na resolução da questão ao abordar o indutivismo nas Ciências. 

Em termo de aperfeiçoamentos e novas pesquisas o autor sugere: i) transformar os 

produtos educacionais em hipertextos a fim de aumentar ainda mais a conexão dos alunos 

com a gama imensa de informações de qualidade presentes na Internet; ii) traduzir para o Por-

tuguês o simulador Planetary Orbit Simulator a fim de evitar a barreira da língua inglesa para 

alguns alunos; iii) realizar experiências com pequenos grupos de alunos manipulando o simu-

lador instalado em vários computadores e também em tablets ou mesmo em smartphones, al-

go já indicado como possibilidade no Apêndice A – As Leis de Kepler por meio de simulações 

computacionais (Caderno do Professor) em Instruções Preliminares. 
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APÊNDICE A – As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais (Caderno do 

Professor) 
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Caro Colega, 

 

As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais consiste em uma sequên-

cia didática constituída de quatro partes (1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas Elípticas; 2ª Lei de 

Kepler: Lei das Áreas; Recursos Newtonianos e 3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos) que 

fazem uso do simulador Planetary Orbit Simulator da Universidade de Nebraska-Lincoln 

(UNL), norte-americana, localizada em Lincoln, no estado de Nebraska. Cada parte é com-

posta de perguntas que, em sua grande maioria, somente poderão ser respondidas por meio da 

manipulação direta ou da observação do simulador em uso pelo professor. 
Espero que, ao final, os alunos, além de adquirirem uma visão ampliada da Astrono-

mia, sejam capazes de entender os principais aspectos qualitativos das Leis que regem o mo-

vimento dos corpos celestes e adquiram um olhar crítico ao analisarem informações muitas 

vezes de livros ou sites ditos confiáveis, mas que são inconsistentes quanto à realidade dos fa-

tos. 

Almejo também que os alunos compreendam a 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) e, 

com o uso dela, sejam capazes de calcular a massa do Sol e comparar com o valor de referên-

cia fornecido pelo United States Naval Observatory (USNO) verificando a compatibilidade ou 

não de tal Lei para órbitas elípticas, quando é demonstrada no ensino médio apenas para órbi-

tas circulares. E pretendo ainda que os alunos entendam, por argumentos simples e baseados 

na projeção da força gravitacional na direção do movimento do planeta, o porquê de o módulo 

da velocidade do planeta em órbita em torno do Sol apresentar em cada instante um valor dis-

tinto, em especial, a relação vp > va, em que os subscritos representam: “p” posição do planeta 

no periélio (posição em órbita mais perto do Sol) e “a”, no afélio (posição em órbita mais 

afastada do Sol). 

Ao longo deste caminho, serão discutidos dentre outros assuntos: elipse (conceito, 

focos e centro e elementos orbitais como excentricidade e semieixo maior); modelagem de 

sistemas físicos (ponto material); velocidade média; velocidade instantânea; aceleração ins-

tantânea; aceleração centrípeta; movimento circular uniforme (MCU); Leis de Newton (em 

especial a 2
a
 e a 3ª) e a Lei da Gravitação Universal. 

Este produto educacional foi desenvolvido como parte integrante da minha Disserta-

ção de Mestrado Sequências didáticas para o ensino das Leis de Kepler, no âmbito do progra-

ma da Sociedade Brasileira de Física (SBF), denominado Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física (MNPEF), no Instituto de Ciências Exatas (ICEx), no campus da Universida-

de Federal Fluminense (UFF), localizado na cidade de Volta Redonda (RJ). Tendo por finali-

dade qualificar o professor que atua principalmente na rede pública, fazendo com que este, ao 

final do curso, produza uma dissertação com um produto educacional de qualidade e aplicá-

vel. No presente caso, tal produto destina-se ao ensino médio. 

Encontro-me à disposição para demais esclarecimentos ou mesmo discussões para o 

posterior aperfeiçoamento deste. 

 

Volta Redonda, 18 de agosto de 2017. 

 

  Atenciosamente, 

 

 
 

Victor Rocha Rodrigues da Silva 

prof.victorrocha@yahoo.com.br 
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1  INSTRUÇÕES  PRELIMINARES 

 

 

Informações Importantes 

 

Por precaução, o arquivo kepler.swf do simulador encontra-se incluído no interior do 

arquivo compactado material_complementar.zip disponível no endereço http://www.reposito 

rio.uff.br/jspui. No mesmo arquivo compactado, encontram-se este caderno (Caderno do Pro-

fessor) e o Caderno de Respostas dos Alunos, assim como algumas figuras e demonstrações 

que podem ser projetadas em alternância com o simulador pelo uso das teclas Alt+Tab. 

O simulador escolhido foi o Planetary Orbit Simulator que faz parte do Módulo de 

Simulação de Órbitas Planetárias do Projeto Applets em Astronomia da Universidade de Ne-

braska-Lincoln. Sua escolha se deu por uma série de fatores: 

 

 O software não é comercial, e o autor encoraja o seu emprego desde que não sejam feitos 

uso comercial e modificações no mesmo; 

 É simples de ser instalado, podendo ser executado off-line via download ou on-line com o 

uso de um navegador; 

 É de rápido processamento e leve (arquivo de apenas 89 KiB
1
), podendo ser rodado pro-

vavelmente em qualquer netbook, notebook, all-in-one ou desktop, seja qual for o proces-

sador, desde que para tal esteja com o sistema operacional MS-Windows e o Adobe Flash 

Player instalado. Ou, ainda, celular ou tablet on-line com o sistema operacional Android 

e o navegador Puffin 
2
 instalado. 

 

                                                             
 
1

                         Segundo a INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC), organização líder mundial 

que prepara e publica padrões internacionais para todas as tecnologias elétricas, eletrônicas e afins, em sua 

norma internacional IEC 60027-2:2005. 3. ed. Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: 

Telecommunications and electronics informa que os prefixos do Sistema Internacional de Unidades (SI) 

representam exclusivamente potências de 10 e não devem ser utilizados para expressar potências de 2. Assim 

sendo, para expressar as unidades de armazenamento eletrônico de informação (memória), deve-se utilizar o 

prefixo KiB (kibibyte) = 2
10

 B = 1 024 bytes e não kB (kilobyte) = 10
3
 B = 1 000 bytes, o mesmo ocorrendo 

com outros múltiplos, GiB (gibibyte) = 2
30

 B = 1 073 741 824 bytes e não GB (gigabyte) = 10
9
 B = 1 000 000 

000 bytes. Fontes: Sistema (2012, p. 34) e NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOL-

OGY (NIST). Physical Reference Data – Fundamental Physical Constants. International System of Units 

(SI). Prefixes for binary multiples. Disponível em: <http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html>. Acesso 

em: 22 abr. 2017. 
2

                                   CLOUDMOSA INC. Puffin Browser. Disponível em: <https://www.puffinbrowser.com>. Acesso em: 22 abr. 

2017. 
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Nota: os testes foram realizados com um notebook Dell XPS 15 equipado com processador 

Intel Core i7-2670QM CPU 2.20 GHz, memória instalada (RAM) de 8,00 GiB, com dois sis-

temas operacionais: MS-Windows 7 Home Premium 64 bits e MS-Windows 10 Professional 

64 bits. E celular Samsung Galaxy J7 (SM-J700M), memória instalada (RAM) de 16 GiB, 

com Android 6.0.1. Não é possível afirmar com certeza que seja compatível com outras plata-

formas ou mesmo com outras versões do MS-Windows, do Android ou do Adobe Flash Play-

er. O autor do simulador nada afirma a respeito de com quais sistemas operacionais ele é 

compatível, entretanto, afirma sobre a necessidade de se ter o Adobe Flash Player instalado. 

(UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN). 

 

 Apresenta uma interface amigável, ou seja, é fácil de ser manipulado por meio de poucos 

controles que permitem a investigação de cada uma das três Leis de Kepler; 

 Escrito em Inglês, o que permite o aumento do vocabulário do aluno. Entretanto, no Ca-

derno do Professor, as telas do simulador, na sequência didática, foram traduzidas para o 

Português; 

 É abrangente o suficiente para uma primeira abordagem conceitual dos principais aspec-

tos de cada uma das três Leis de Kepler; 

 Apresenta a qualidade necessária para uso educacional. O autor do simulador é bastante 

claro no guia de instruções (UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN) no que se refe-

re às considerações do modelo físico adotado, todavia, em alguns momentos, considera-

ções se fazem necessárias: 

 

1. Os planetas são considerados pontos materiais com massa desprezível em relação à 

massa do Sol, ou seja, trabalha-se com a versão simplificada da 3ª Lei de Kepler 

(Lei dos Períodos). Esta escolha fundamenta-se no fato de a massa do Sol ser mais 

de 300 000 vezes a massa da Terra e mais de 1 000 vezes a massa de Júpiter; 

2. Adotou uma visão plana do Sistema Solar, sem inclinação alguma entre as órbitas 

dos planetas e com os semieixos maiores das órbitas todos alinhados em uma mes-

ma direção. Essas simplificações não interferem na determinação do período orbi-

tal (T) do planeta em torno do Sol, além do fato de facilitarem muito o aluno enten-

der o papel da excentricidade (ε) como o elemento orbital que está relacionado ao 

“grau de achatamento” das órbitas elípticas. Contudo, possibilita a falsa impressão 

de que Netuno e Plutão, em algum momento, poderão colidir por suas órbitas esta-
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rem se cruzando; 

3. O autor do simulador informa que não foi feita tentativa alguma de manter os tama-

nhos do Sol e dos planetas em escala, até porque estão sendo considerados como 

pontos materiais; 

4. A 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos), quando escrita no formato T 

2
 = a

3
, sendo a 

constante de Kepler (k) tomada como a unidade, só é válida quando o período orbi-

tal (T) é expresso em anos siderais e o semieixo maior (a), em unidades astronômi-

cas. Apesar de o autor ter sido bastante claro neste aspecto nas instruções do simu-

lador e de não haver erro algum em se trabalhar fora do Sistema Internacional de 

Unidades (SI), para um aluno de ensino médio é complicado trabalhar com tantos 

sistemas de unidades e conversões. Com certeza, a 4
a
 Parte (3ª Lei de Kepler: Lei 

dos Períodos) é a que apresenta o maior grau de dificuldade quando comparada 

com as outras três primeiras, justamente pela escolha do sistema de unidades; 

5. O símbolo para a unidade astronômica de distância não é AU como consta no simu-

lador, mas sim au (SISTEMA, 2014, p. 4-5 e RESOLUTION B2, 2012); 

6. Plutão encontra-se rotulado no simulador ainda como planeta, apesar de ser consi-

derado, desde 11 de junho de 2008, pela União Astronômica Internacional (IAU), 

como sendo um plutoide. Isto é, corpo celeste em órbita em torno do Sol com um 

semieixo maior (a) maior do que o de Netuno, com massa suficiente para que a sua 

própria gravidade supere as forças internas do corpo rígido de modo que assuma o 

equilíbrio hidrostático (formato quase esférico) e que não tenha “limpado” a sua vi-

zinhança em torno de sua órbita. Não há qualquer alusão em relação a sua mudança 

de categoria. Note que a versão mais recente do Planetary Orbit Simulator (WIN 

25,0,0,148) é de 13 de agosto de 2008 e, portanto, posterior à mudança de classifi-

cação dele. Fonte: PLUTOID chosen as name for Solar System objects like Pluto – 

Press Release – iau0804. International Astronomical Union (IAU). 11 June 2008. 

Disponível em: <http://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0804>. Acesso em: 

22 abr. 2017; 

7. Ao se alterar um dos elementos orbitais, o semieixo maior (a) (efeito de zoom) e/ou 

a excentricidade (ε) (formato da órbita elíptica), o simulador mantém inconvenien-

temente o nome do planeta anterior. Nas traduções, optou-se por colocar uma tarja 

cinza sobre o nome do planeta quando os valores dos parâmetros orbitais não eram 

do mesmo. Por exemplo, Figura 19, em Elementos Orbitais; 
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8. O autor do simulador considerou adequado limitar a excentricidade (ε) entre os va-

lores 0,000 (circunferência) e 0,700, evitando assim aproximar-se de 1 quando a 

elipse degrada-se em uma linha. Esta escolha em nada afeta o desenvolvimento da 

sequência didática. 

 

É importante que sejam discutidos todos esses aspectos com os alunos durante as ati-

vidades. 

 

Recursos Didáticos (Alunos) 

 

 As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais – Caderno de Respostas dos 

Alunos (uma cópia) para grupos de no máximo três alunos (recomendável); 

 Calculadora (uma por grupo); 

 Lápis e apontador (ou lapiseira) e borracha (um kit por grupo); 

 Caneta azul ou preta (duas por grupo). 

 

Recursos Didáticos (Professor) 

 

 As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais – Caderno do Professor em 

formato digital (.pdf); 

 Datashow ou TV com microcomputador acoplado ou sala de informática com um micro-

computador para cada grupo de no máximo três alunos (recomendável). É importante tes-

tar previamente a conexão entre o microcomputador e o Datashow ou a TV devido à exis-

tência de dois padrões para a interface de comunicação, analógico VGA (Video Graphics 

Array) e digital HDMI (High-Definition Multimedia Interface); 

 Leitor de arquivos .pdf (ex.: Adobe Acrobat Reader) instalado no(s) microcomputador 

(es); 

 Quadro de giz ou, se possível, quadro branco de pilot (recomendável). 

 

Em que série e período aplicar? 

 

Depende da programação de cada estado, escola e professor. Na Rede Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro, o Currículo Mínimo (RIO DE JANEIRO, 2012) aponta como re-
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comendável ser no 1
o
 e 2º bimestres da 1ª série do ensino médio, entretanto pode ser utilizado 

como um recurso de revisão para alunos da 3ª série, ou até mesmo para alunos da 2ª série que, 

por algum motivo, não tenham visto tal assunto. 

 

Quantidade de Alunos por Aplicação 

 

O ideal é não mais do que trinta alunos por aplicação, divididos em grupos de no má-

ximo três alunos. E qual é a vantagem em se fazer em grupo e não individualmente? É promo-

ver a discussão interna e a socialização. 

 

Organização da Sala 

 

O ideal é que cada grupo fique separado um do outro de tal forma que não haja inter-

câmbio entre eles; a não ser quando o professor, ao final de cada questão, colocá-la para dis-

cussão com a turma. 

 

Como proceder? 

 

Antes da aplicação deste produto, sugere-se ao professor que disponibilize aos alunos 

o acesso a três excelentes artigos publicados por Medeiros (2001, 2002, 2003) na Revista Físi-

ca na Escola (FnE): Entrevista com Tycho Brahe, Entrevista com Kepler e Continuação da 

Entrevista com Kepler: A Descoberta da Terceira Lei do Movimento Planetário e de dois ví-

deos, Heliocentrismo e Kepler, produzidos pela TV Cultura, pertencentes à série Astronomia 

– ABC da Astronomia – TV Escola, que podem ser encontrados no endereço listado em Sites 

de Astronomia Recomendados, no final deste Caderno. Estes vídeos abordam o processo de 

descoberta de tais Leis e o impacto destas na formulação de um novo modelo cosmológico 

(Copérnico – Kepler) que permitiu a Newton, anos mais tarde, concluir a sua grande obra. 

Para a aplicação da proposta propriamente dita, o autor sugere duas alternativas: 

 

1) Para o caso de haver apenas um microcomputador, que o professor projete o simulador e 

as questões em sequência (Caderno de Respostas dos Alunos) com o uso de um Datashow 

e, no caso de não havê-lo, usando uma TV. Os alunos as leem e, então, é dado um tempo 

para que troquem ideias entre si no próprio grupo a que pertencem antes de responderem 
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às questões solicitadas. A alternância entre o simulador e as questões pode ser realizada 

com o uso das teclas Alt+Tab. O ideal é que o simulador esteja a maior parte do tempo 

projetado, já que os alunos têm em mãos o seu caderno (Caderno de Respostas dos Alu-

nos). Que o professor faça a pergunta que consta no Caderno de Respostas dos Alunos e 

execute o simulador ou, se possível, permita que os alunos o manipulem (ideal). Ao final 

de cada questão, o professor deverá perguntar à turma qual é a resposta. E, no caso de ha-

ver mais de uma, ou uma única, porém incorreta, iniciar o debate. Após esta etapa, reco-

menda-se que o professor utilize o simulador para fornecer a “resposta oficial”, teça ou 

não algum comentário extra que considere relevante e pergunte a cada grupo em separado 

se resta alguma dúvida ou questionamento em relação à reposta fornecida. Se houver, dis-

cute-se até que seja sanado. Uma vez terminada a questão, o processo é o mesmo para as 

demais. Ao final de cada dia de atividades, o Caderno de Respostas dos Alunos de cada 

grupo é recolhido para posterior análise. 

Um detalhe importante é que, antes que seja fornecida a “resposta oficial”, o alu-

no possa escrever somente a caneta no seu caderno e, após tê-la sido fornecida, apenas a 

lápis. Estranho! Por que motivo? Para que ao final seja possível analisar as respostas pré-

vias dos alunos; 

 

2) Para o caso de haver um microcomputador com o simulador instalado para cada grupo de 

alunos. Nesta situação, o professor é quem supervisiona o cumprimento das atividades, 

introduzindo, quando necessário, questionamentos personalizados a cada um dos grupos 

enquanto transita pela sala. Cada grupo se desenvolve segundo o seu próprio ritmo. 

 

Intervalo de Tempo Previsto 

 

Cada parte leva cerca de quarenta e cinco minutos para ser aplicada. Em se tratando 

de tempo de aula de cinquenta minutos, é indicado que apenas uma parte seja aplicada por 

vez. No caso de uma aula dupla, é possível que sejam aplicadas duas de um total de quatro 

com tranquilidade. Ainda assim, em virtude de dificuldades que possam ser encontradas em 

uma primeira aplicação, o autor sugere que seja investido mais um tempo de aula. 

Quanto tempo por questão? O intervalo de tempo é altamente variável de questão pa-

ra questão, de grupo para grupo e de turma para turma, ficando entre cinco e dez minutos, sal-

vo a 4
a
 Parte (3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos), cuja única questão poderá levar mais de 
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trinta minutos para ser realizada. O importante é que os alunos executem as tarefas com tran-

quilidade, permanecendo motivados e não pressionados. 

 

Fechamento (Retorno ou feedback) 

 

Após o término das atividades, é recomendável que o professor analise com atenção 

as respostas fornecidas pelos grupos nos Cadernos de Respostas dos Alunos, independente-

mente de atribuir-lhes nota ou não. É válido salientar que esta etapa é importantíssima, pois o 

objetivo não é tão somente atribuir uma nota, mas promover o feedback, levar a turma à refle-

xão acerca de comentários não condizentes com o que é considerado atualmente correto em 

termos de resposta e que tenham sido fornecidos por algum grupo. É relevante fazê-lo de for-

ma anônima, a fim de evitar constrangimentos. A ideia é construir o aprendizado por meio da 

reflexão e desconstruir falsas concepções. 

 

Avaliação dos Alunos 

 

A avaliação da aprendizagem dos alunos compete ao professor e à sua prática docen-

te. O professor pode utilizar o envolvimento, a efetiva participação dos grupos nas atividades 

propostas para atribuir alguma nota, se julgar pertinente. 

 

Correspondência na Numeração entre Figuras, Tabelas e Expressões & Igualdades nos 

Cadernos do Professor e no de Respostas dos Alunos 

 

No Caderno de Respostas dos Alunos, figuras, tabelas, expressões & igualdades são 

numeradas segundo o padrão X.Y, em que X é a numeração sequencial (1, 2, 3,...) no Caderno 

de Respostas dos Alunos e Y, no Caderno do Professor. Ex.: no Caderno de Respostas dos 

Alunos, consta a Figura 5.15. O que isso significa? Significa ser a Figura 5 do Caderno de Res-

postas dos Alunos correspondente à Figura 15 do Caderno do Professor. O mesmo ocorre com 

tabelas, expressões & igualdades. Assim sendo, caso o aluno apresente alguma dúvida, basta 

que ele forneça ao professor a informação do que se trata (figura, tabela, expressão & igualda-

de) e o número que se localiza após o ponto. 
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Trechos em Cor Azul no Caderno do Professor 

 

No Caderno do Professor, alguns trechos em cor azul indicam que os alunos não os 

possuem em seus cadernos. São orientações ao professor, dicas, curiosidades que podem ser 

abordadas com os alunos e respostas às questões propostas. 

 

Bibliografia e Sites de Astronomia Recomendados 

 

No final do Caderno do Professor, há uma ampla bibliografia e sites de Astronomia 

destinados tanto a professores como a alunos do ensino médio, cujo conteúdo foi produzido 

por instituições que zelam pela qualidade da informação, como a TV Cultura e o Instituto As-

tronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo (IAG/USP). Imperdível! 
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2  INSTRUÇÕES  PARA  A  INSTALAÇÃO  DO  SIMULADOR  

3
 

 

 

O software Planetary Orbit Simulator da Universidade de Nebraska-Lincoln foi es-

crito em Adobe Flash, portanto o Adobe Flash Player deverá estar instalado no computador 

para que possa ser executado on-line ou off-line após instalação via download. Para isso aces-

se as seguintes páginas na sequência: 

 

ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD. Adobe Flash Player. Disponível em: < 

https://get.adobe.com/br/flashplayer>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

 

UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN. Planetary Orbit Simulator. Disponível em: < 

http://astro.unl.edu/naap/pos/animations/kepler.html>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

 

 
 

Figura 1 - Processo de Instalação. Fonte: o autor, a partir do printscreen da tela do site do simulador.
4
 

 

Para executar on-line, procure no final da página por Planetary Orbit Simulator 

[.swf] e, para realizar o seu download, escolha a opção Downloads no início da página. 

 

                                                             
 
3
           Para a utilização do software, as telas de instrução do simulador foram mais adiante devidamente traduzidas 

para o Português. 
4
                               Salvo informação contrária, todas as demais figuras do mesmo tipo foram obtidas da mesma maneira. 
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Figura 2 - Clique com o mouse em All Simulations. 

 

 
 

Figura 3 - Clique com o mouse em Planetary Orbit Simulator (NAAP) na lista Renaissance 

Astronomy. 

 

A tela principal do Planetary Orbit Simulator será exibida e o simulador poderá ser 

executado. 
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Figura 4 - Tela principal do Planetary Orbit Simulator em Inglês para a órbita 

de Mercúrio. Fonte: o autor, a partir do printscreen da tela do simulador.
5
 

 

Para quem desejar o download, com o mouse, na janela do navegador de internet que 

estiver utilizando, arraste a caixa de rolagem ou clique nas setas de rolagem para ir para baixo 

até que apareça a seguinte tela em que haverá a opção para o download do arquivo kepler.swf 

que é o simulador desejado: 

 

 
 

Figura 5 - Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Salvar 

                                                             
 
5

                               Salvo informação contrária, todas as demais figuras do mesmo tipo foram obtidas da mesma maneira. 



139 
 

 
 

Destino Como... ou algo parecido dependendo do navegador e, em seguida, 

escolha o local e pronto. 

 

Agora, basta acessar o local em que o arquivo kepler.swf fora salvo e clicar duas 

vezes com o botão esquerdo do mouse sobre ele para que o simulador seja executado. 
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3  1
a
  PARTE  (1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas Elípticas) 

 

 

Objetivos da Proposta 

 

Discutir a 1ª Lei de Kepler (Lei das Órbitas Elípticas) quanto ao fato de a órbita de 

cada planeta ser uma elipse, com o Sol sempre localizado em um dos focos, estando a excen-

tricidade (ε) desta relacionada ao formato daquela, e seu semieixo maior (a), ao seu tamanho 

na direção da reta suporte que contém os focos. Com o uso do simulador, verificar a proprie-

dade r1 + r2 = 2a = constante, que é uma das formas de se definir a elipse. 

 

O que será discutido? 

 

 Elipse (conceito, focos e centro, elementos orbitais: excentricidade e semieixo maior); 

 Medição, Medida e Escala de Medida; 

 Ponto Material e Corpo Extenso; 

 1ª Lei de Kepler (Lei das Órbitas Elípticas); 

 Modelagem de Sistemas Físicos. 

 

Pré-Requisito 

 

 Realizar operações aritméticas básicas ou saber usar uma calculadora simples. 

 

Nota: na tradução das telas do simulador, o termo em Inglês Orbit Settings (Configurações 

Orbitais) ficou como Elementos Orbitais. 
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Para iniciar as atividades da 1
a
 Parte (1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas Elípticas), é 

necessário executar o simulador e entrar na seção referente a ela (Kepler´s 1st Law) no canto 

esquerdo inferior da tela principal do Planetary Orbit Simulator. Após clicar no ícone OK, a 

tela que será exibida em Inglês pode ser vista traduzida para o Português na Figura 6. 

 

Professor, a seguinte tela do simulador deverá ser projetada. 

 

 
 

Figura 6 - Tela principal do Planetary Orbit Simulator em Português para a 

órbita de Mercúrio. [tradução nossa]. 

 

Solicite aos alunos que leiam o texto introdutório a seguir: 

 

Johannes Kepler (1571 − 1630), astrônomo e matemático alemão, aperfeiçoou o 

Modelo Heliocêntrico de Copérnico
6
 ao introduzir a elipse como possível órbita e ao 

descrever de maneira mais precisa, porém empírica
7
, os movimentos dos planetas em torno do 

Sol a partir das três leis fundamentais da mecânica celeste que enunciou (Leis de Kepler). Seu 

                                                             
 
6
                   O astrônomo grego Aristarco de Samos (310 – 250 a.C.) já havia feito a proposta revolucionária de colocar o 

Sol no centro do Universo muito antes do astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico (1473 − 

1543), porém sem êxito em convencer os seus contemporâneos. O principal contra-argumento, em sua época, 

a essa ideia é que, se o Sol estivesse no centro do Universo, então, tanto os planetas como as estrelas 

deveriam se mover ao seu redor. Todavia, movimento algum de qualquer estrela ao redor do Sol jamais havia 

sido detectado, daí serem consideradas estrelas fixas (REINHARDT, 1975, p. 41). 
7

                                          Do antigo grego empeirikós, significa experiência. 
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trabalho fundamentou-se, sobretudo, em dados astronômicos obtidos pelo seu mestre, o 

astrônomo dinamarquês Tycho Brahe (1546 − 1601), com quem trabalhou durante algum 

tempo. Tais Leis permitiram, anos mais tarde, que o físico, matemático, alquimista e filósofo 

inglês Isaac Newton (1642 − 1727) as demonstrasse. O enunciado da 1ª Lei de Kepler, 

também conhecida como Lei das Órbitas Elípticas, é o seguinte: 

 

O planeta em órbita em torno do Sol descreve uma elipse 

em que o Sol ocupa um dos focos. 

 

A Figura 7 representa a órbita elíptica de um hipotético planeta. Note que o Sol está 

representado em um dos focos, estando o outro vazio. 

 

  
 

Figura 7 - Órbita elíptica de um hipotético planeta em torno do Sol. Fonte: o autor.
8
 

 

Siga as instruções de cada questão a seguir para realizar as simulações de cada 

atividade. 

 

1) No simulador, em Elementos Orbitais (Orbit Settings), note que, com o controle 

deslizante, pode-se alterar o valor da excentricidade (eccentricity) da órbita do hipotético 

planeta. O que ocorre com o formato (aparência) da órbita do hipotético planeta quando 

se muda a excentricidade? 

 

(A) Diminuir o valor da excentricidade da órbita do planeta acarreta torná-la mais 

“alongada”; e aumentar, torná-la mais parecida com uma circunferência. 

(B) Aumentar o valor da excentricidade da órbita do planeta acarreta torná-la mais 

“alongada”; e diminuir, torná-la mais parecida com uma circunferência. 

                                                             
 
8
                        Salvo informação contrária, todas as demais figuras são de autoria do próprio autor da dissertação. 
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(C) Tanto faz aumentar ou diminuir o valor da excentricidade da órbita, pois nada 

acontecerá com o seu formato (aparência). 

 

Resposta: B 

 

Antes de iniciar a questão 2, no painel central inferior, ao clicar com o mouse 

nas cinco caixas, obtém-se algo parecido com a Figura 8. 

 

 
 

Figura 8 - Tela principal do Planetary Orbit Simulator em Português para a 

órbita de Mercúrio e com as cinco caixas selecionadas. [tradução nossa]. 

 

2) No simulador, em Elementos Orbitais (Orbit Settings), note que, com o controle 

deslizante, pode-se alterar o valor da excentricidade (eccentricity) da órbita do hipotético 

planeta. Complete corretamente as lacunas da afirmação a seguir: 

 

A órbita circular é um caso particular de órbita elíptica; naquela a excentricidade 

(eccentricity) é __________ e os focos __________. 

 

                                       (A)   0,700 – se sobrepõem                                (C)   0,300 – não se sobrepõem 

                              (B)   0,000 – não se sobrepõem                       (D)   0,000 – se sobrepõem 
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Resposta: D 

 

3) Qual das figuras a seguir mais se assemelha ao formato (aparência) da órbita da Terra em 

torno do Sol para um observador localizado sobre um eixo que passe pelo centro dela e 

seja perpendicular ao plano orbital que a contém (vista superior)? Justifique sua resposta. 

 

 
 

Figura 9 - Opções para a órbita da Terra em torno do Sol. Terra e Sol representados fora de escala. 

 

Resposta: 

 

A resposta que mais se aproxima da realidade é a opção A. Entretanto, espera-se 

que alguns alunos marquem a opção C, em virtude da concepção errônea de que a 

explicação para as estações do ano tenha a ver com a variação da distância da Terra em 

relação ao Sol. Cf. Canalle (2003) e Caniato (1983). 

 

4) A excentricidade (ε) de uma elipse é definida como sendo a razão entre a metade da 

distância entre os focos e o semieixo maior, ou seja, ε = c/a. 
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Figura 10 - Representação do semieixo maior (a), do 

semieixo menor (b) e da metade da distância focal (c) para a 

órbita elíptica de um hipotético planeta em torno do Sol. 

 

Sabendo agora que a excentricidade da órbita elíptica da Terra em torno do Sol  

é ε ≈ 0,02, responda: qual das elipses a seguir mais se assemelha ao formato (aparência) 

da órbita da Terra em torno do Sol para um observador localizado sobre um eixo que 

passe pelo centro dela e seja perpendicular ao plano orbital que a contém (vista superior)? 

Para responder a esta pergunta, no simulador, altere o valor da excentricidade 

(eccentricity) (ε) da órbita do hipotético planeta com o controle deslizante, a fim de 

encontrar uma órbita que mais se assemelhe a cada uma das órbitas a seguir. Anote o 

valor fornecido pelo simulador para a excentricidade (eccentricity) (ε) de cada uma delas 

e compare com o valor da excentricidade da órbita da Terra. Enfim, responda à pergunta. 

 

 
 

Figura 11 - Opções para a órbita da Terra em torno do Sol. Terra e Sol representados fora de escala. 

 

Resposta: 

 

As elipses foram construídas com o software geométrico GeoGebra
9
. Os valores 

encontrados irão variar “um pouco” de aluno para aluno e certamente serão algo em torno 

de (A) ε ≈ 0,020, (B) ε ≈ 0,500 e (C) ε ≈ 0,600. Assim, portanto, a opção correta é A, uma 

órbita “quase” circular. 

 

Veja na Tabela 1 a excentricidade (ε) das órbitas dos planetas do Sistema Solar. 

 

                                                             
 
9

    INTERNATIONAL GEOGEBRA INSTITUTE. GeoGebra. Disponível em: <http://www.geogebra.org>. 

Acesso em: 22 abr. 2017. 
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Tabela 1 - Excentricidade (ε) das órbitas dos planetas do Sistema Solar. 

(HAYNES, 2016, seção 14.3). 

 

Planeta Excentricidade 

(ε) 

  

Mercúrio 0,2056 

Vênus 0,0068 

Terra 0,0167 

Marte 0,0934 

Júpiter 0,0484 

Saturno 0,0542 

Urano  0,0472 

Netuno 0,0086 

 

Mercúrio é o planeta do Sistema Solar que apresenta órbita com maior 

excentricidade (ε), em torno de 0,2, valor “bem” menor do que o encontrado para as 

elipses B (0,7) e C (0,9) da Figura 11. Ou seja, as órbitas de todos os planetas do Sistema 

Solar, salvo Mercúrio, apresentam o “aspecto de circunferências”. Note que é um erro 

bastante comum livros didáticos representarem as órbitas dos planetas do Sistema Solar 

com “grandes” excentricidades (ε). Este erro muitas vezes é motivado pela concepção 

errônea da origem das estações do ano como estando atrelada à distância variável da 

Terra em relação ao Sol conforme a Terra orbita o Sol ao longo do ano.
10

 Cf. Canalle 

(2003). 

 

Professor, é importante explicar neste momento como ocorrem as estações do 

ano, já que alguns alunos, conforme mencionado anteriormente, apresentam a concepção 

errônea de que a explicação esteja associada à variação da distância entre a Terra e o Sol 

ao longo do ano. A explicação correta está relacionada ao fato de o eixo de rotação da 

Terra apresentar uma direção fixa
11

 no espaço associada ao movimento de translação da 

Terra em torno do Sol. 

                                                             
 
10

          Joãozinho da Maré é um texto primoroso de Astronomia do professor Rodolpho Caniato que alia profundi-

dade com linguagem simples e direta. Nele o autor, por meio de um personagem, Joãozinho da Maré, 

nascido e morador na favela homônima, questiona de forma transparente e com lucidez implacável os 

ensinamentos de Astronomia (causas das estações do ano) transmitidos por sua professora, baseando-se tão 

somente em fatos vivenciados por ele no seu dia-a-dia e em argumentos lógicos de uma simplicidade 

impressionante e difíceis de serem contestados. Em resumo, a mensagem diz respeito à importância de uma 

atitude reflexiva constante sobre todo e qualquer conhecimento que se receba ou que se transmita. Cf. 

Caniato (1983). 
11

             Na realidade, a direção do eixo de rotação da Terra varia ao longo do tempo. Trata-se do movimento de Pre-

cessão dos Equinócios, cujo período é de cerca de 26 000 anos; movimento este que pode ser considerado 

desprezível para o curto intervalo de tempo de 1 ano. 
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Para as próximas três figuras, considere a representação fora de escala tanto de 

tamanhos como de distâncias e cores fantasia para o Sol e para a Terra em duas distintas 

posições ao longo do ano com diferença de 6 meses. 

 

 
 

Figura 12 - Eixo de Rotação da Terra com direção variável no 

espaço. À esquerda, é verão no Hemisfério Norte e inverno no 

Hemisfério Sul. E, seis meses depois, continua verão no 

Hemisfério Norte e inverno no Hemisfério Sul. Ou seja, essa 

representação não explica como se originam as Estações do Ano. 

 

 

 
 

Figura 13 - Eixo de Rotação da Terra perpendicular ao plano da 

órbita da Terra em torno do Sol. Tanto à esquerda como à direita, o 

grau de insolação em ambos os hemisférios é o mesmo, tem-se, 

então, a mesma estação em ambos, o que não ocorre. Ou seja, essa 

representação não explica como se originam as Estações do Ano. 

 

 

 
 

Figura 14 - Eixo de Rotação da Terra com direção fixa no espaço 

e não perpendicular ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. 

À esquerda, é verão no Hemisfério Norte e inverno no Hemisfério 

Sul. Seis meses depois, o oposto. Essa representação explica como 

se originam as Estações do Ano. 

 

Professor, essas Figuras (12, 13 e 14) encontram-se disponíveis no arquivo 

compactado material_complementar.zip, caso queira discutir com os alunos como se 

originam as estações do ano. 

 

5) Na Figura 15, o semieixo maior (a) de uma órbita elíptica é a distância do centro da elipse 

ao periélio (posição em órbita mais perto do Sol) ou do centro da elipse ao afélio (posição 
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em órbita mais afastada do Sol). No simulador, em Elementos Orbitais (Orbit Settings), 

em parâmetros definidos para: (set parameters for:), pode-se escolher um planeta 

qualquer com o mouse confirmando a escolha com um clique no ícone OK. Percebe-se 

que tanto o valor da excentricidade (eccentricity) (ε) como o do semieixo maior 

(semimajor axis) (a), este medido em au (unidades astronômicas), se alteram. Ao escolher 

dois outros planetas, pode-se observar a representação de suas órbitas na tela, uma de 

cada vez. Para tanto, é necessário verificar, ao final de cada escolha, se o ícone OK foi 

clicado. Note que o simulador aparentemente representa todas as órbitas na tela como se 

fossem aproximadamente do mesmo tamanho, o que não é verdade. Como elucidar tal 

questão? Só para saber, 1 au (unidade astronômica) é uma distância que, por convenção, é 

igual ao semieixo maior (a) da órbita da Terra em torno do Sol exatamente igual (por 

convenção, (RESOLUTION  B2,  2012)) a 149 597 870 700 m  ≈ 1,496 x 10
8
 km. 

 

 
 

Figura 15 - Representação do semieixo maior (a), do 

semieixo menor (b) e da metade da distância focal (c) 

para a órbita elíptica de um hipotético planeta em torno do 

Sol. 
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Resposta: 

 

   

 
 

Figura 16 - Representação das órbitas de Mercúrio, Terra e Netuno, respectivamente. 

 

O mistério é o fato de as escalas serem diferentes. Em cada figura, observe no 

canto superior direito do quadro preto do simulador um traço branco logo abaixo de uma 

medida de comprimento expressa em unidades astronômicas, cujo símbolo é au e não 

AU, conforme o simulador mostra. Esse traço pode inclusive variar de tamanho de figura 

para figura. A escala da figura é exatamente uma relação entre tamanhos, podendo ser 

escolhida de forma arbitrária conforme a conveniência. Então, por exemplo, no caso de 

Mercúrio (Mercury), o tamanho do traço na tela corresponde a uma distância de 0,1 au no 

real; já para a Terra (Earth), 0,5 au e, para Netuno (Neptune), 10 au. Portanto, as órbitas 

dos planetas citados possuem dimensões bastante distintas e, além disso, não pertencem 

ao mesmo plano como pode parecer. Existe uma inclinação entre cada uma delas. 

 

É possível observar as órbitas de todos os planetas do Sistema Solar no 

simulador. No painel central inferior, ao se desmarcar com o mouse as cinco caixas e, em 

seguida, em Opções de Visualização (Visualization Options), ao clicar com o mouse nas 

três primeiras caixas de cima para baixo, obtêm-se projetada a Figura 17. 
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Figura 17 - Tela principal do Planetary Orbit Simulator em Português [tradução 

nossa] com as caixas das Opções de Visualização (Visualization Options) 

selecionadas. Os Elementos Orbitais (Orbit Settings) semieixo maior (a) e 

excentricidade (ε) indicados não são de Mercúrio nem de qualquer outro planeta do 

Sistema Solar, mas de um hipotético planeta cuja órbita está grifada em branco. Daí o 

fato de o nome do planeta estar tampado em cinza na tradução. 

 

6) Para cada instante de tempo, conforme a Figura 18, as distâncias r1 e r2 são definidas 

como sendo as distâncias da posição ocupada pelo planeta em órbita em torno do Sol em 

relação a cada um dos focos, estando o Sol em um deles. No simulador, em Elementos 

Orbitais (Orbit Settings), parâmetros definidos para: (set parameters for:), ao escolher 

um planeta qualquer com o mouse e, em seguida, clicar no ícone OK e, no painel central 

inferior, ao manter selecionada apenas a caixa mostrar linhas radiais (show radial lines), 

é possível verificar o que ocorre com r1, r2 e r1 + r2. Note o que ocorre quando se troca de 

planeta. (Ao final de cada escolha, deve-se verificar se o ícone OK foi clicado.). 
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Figura 18 - Representação das distâncias r1 e r2 para a 

órbita elíptica em torno do Sol de um hipotético planeta 

P1. 

 

No simulador, em Elementos Orbitais (Orbit Settings), parâmetros definidos 

para: (set parameters for:), ao escolher três planetas distintos, um de cada vez, observe o 

que ocorre com o resultado de r1 + r2 para cada planeta. (Ao final de cada escolha, deve-

se verificar se o ícone OK foi clicado.). Para cada planeta, 

 

(A) r1 + r2 apresenta o mesmo valor. 

(B) r1 + r2 apresenta um valor diferente, mas que é sempre igual à metade do semieixo 

maior (a/2) de sua órbita em torno do Sol. 

(C) r1 + r2 apresenta um valor diferente, mas que é sempre igual ao semieixo maior (a) 

de sua órbita em torno do Sol. 

(D) r1 + r2 apresenta um valor diferente, mas que é sempre igual ao dobro do semieixo 

maior (2a) de sua órbita em torno do Sol. 

 

Resposta: D 

 

Professor, para finalizar esta parte, certifique-se de que tenha sido devidamente 

compreendida por todos os alunos a 1ª Lei de Kepler (Lei das Órbitas Elípticas) quanto 

ao fato de a órbita de cada planeta ser uma elipse, com o Sol sempre localizado em um 

dos focos, estando a excentricidade (ε) desta relacionada ao formato daquela e seu 

semieixo maior (a), ao seu tamanho na direção da reta suporte que contém os focos. 

Assim como, a compreensão de que a propriedade r1 + r2 = 2a = constante é uma das 

formas de se definir a elipse. 
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4  2
a
  PARTE  (2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas) 

 

 

Objetivo da Proposta 

 

Discutir a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) quanto ao fato de um planeta qualquer em 

órbita em torno do Sol percorrer setores de áreas iguais em intervalos de tempo iguais, o que 

acarreta o módulo de sua velocidade orbital média próxima ao periélio (posição em órbita 

mais perto do Sol) ser maior do que quando próxima ao afélio (posição em órbita mais afas-

tada do Sol). Ou seja, 

 

vmp > vma. 

 

O que será discutido? 

 

 Teorema de Pitágoras; 

 Área da Elipse; 

 Velocidade Média e Velocidade Instantânea; 

 Movimento Circular Uniforme (MCU); 

 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas); 

 Modelagem de Sistemas Físicos. 

 

Pré-Requisitos 

 

 Realizar operações aritméticas básicas ou saber usar uma calculadora simples; 

 Conceitos Básicos de “Cinemática Escalar”. 
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Para iniciar as atividades da 2
a
 Parte (2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas), é necessário 

executar o simulador e entrar na seção referente a ela (Kepler’s 2nd Law) no canto esquerdo 

inferior da tela principal do Planetary Orbit Simulator. A tela que será exibida em Inglês pode 

ser vista traduzida para o Português na Figura 19. 

 

Professor, a seguinte tela do simulador deverá ser projetada. 

 

 
 

Figura 19 - Tela principal do Planetary Orbit Simulator em Português [tradução 

nossa]. Os Elementos Orbitais (Orbit Settings) semieixo maior (a) e excentricidade 

(ε) indicados não são de Mercúrio nem de qualquer outro planeta do Sistema Solar, 

mas de um hipotético planeta cuja órbita está grifada em branco. Daí o fato de o 

nome do planeta estar tampado em cinza na tradução. 

 

Para dar início às atividades, em Elementos Orbitais (Orbit Settings), deve-se alterar 

a excentricidade (eccentricity) (ε) para 0,700. No painel central inferior, ao clicar com o 

mouse na barra de rolagem de ajuste de tamanho (adjust size), pode-se ajustar a fração de área 

varrida por setor para que seja de 1/16 (aproximadamente 6,3 %) da área da elipse. 

Selecionando a caixa varredura contínua (sweep continuously), pode-se iniciar a varredura 

(start sweeping) em Controles de Animação (Animation Controls). 

 

Professor, note que o simulador exibirá algo similar à Figura 20. 
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Figura 20 - Tela principal do Planetary Orbit Simulator em Português [tradução 

nossa]. Os Elementos Orbitais (Orbit Settings) semieixo maior (a) e excentricidade 

(ε) indicados não são de Mercúrio nem de qualquer outro planeta do Sistema Solar, 

mas de um hipotético planeta cuja órbita está grifada em branco. Daí o fato de o 

nome do planeta estar tampado em cinza na tradução. 

 

Pode ser que os setores não fiquem dispostos exatamente nas posições como da 

Figura 20. Isso não importa, mas, se quiser que fiquem, basta posicionar o ponteiro do mouse 

sobre cada um deles e, com o botão esquerdo do mouse sempre apertado, arrastar cada setor 

um a um para o local desejado. Professor, é importante alertar o aluno sobre esta possibilidade 

caso ele tenha observado esta diferença. A partir de agora, mantenha a tela do simulador 

projetada enquanto os alunos fazem as atividades a seguir. 

 

Pois bem, o que diz a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas)?  

 

O vetor posição de um planeta em relação ao Sol, “varre” 

áreas iguais em intervalos de tempo iguais. 

 

Ao iniciar a varredura (start sweeping), você deve ter percebido que cada um dos 

setores cujas áreas estão pintadas em cores diferentes foi formado em intervalos de tempo 

iguais. Notou isso? Não? Então, veja a repetição da simulação. Com o mouse, pode-se clicar 

em apagar a varredura (erase sweeps) e novamente em iniciar a varredura (start sweeping). 
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Se ainda assim, não estiver convencido, em Controles de Animação (Animation Controls), 

pode-se diminuir a taxa de animação (animation rate) e reiniciar a varredura. 

 

Por mais estranho que possa parecer, cada um dos setores apresenta a mesma área, o 

que pode ser observado no painel central inferior. Demonstrar a 2ª Lei de Kepler (Lei das 

Áreas) demanda tempo e uma matemática mais sofisticada, tendo sido feito pela primeira vez 

por Newton. 

 

Professor, se desejar, durante os desenvolvimentos matemáticos que virão a seguir, 

alterne o simulador com o Caderno de Respostas dos Alunos, usando para tal a combinação 

de teclas Alt+Tab. 

 

Só para entender um pouco melhor as informações fornecidas pelo simulador, serão 

feitas algumas continhas. Você não irá se assustar, certo? 

 

Note que a elipse é a órbita e ao mesmo tempo um contorno delimitador de uma área 

no plano onde a órbita do planeta está contida. Pois bem, você sabe calcular a área de uma 

elipse? Não? A fórmula é bastante simples e é dada por 

 

 
elipseA a b   12

, (1) 

 

onde a é o semieixo maior da órbita e b é o semieixo menor dela. Pois bem, π ≈ 3,14 e o 

semieixo maior (a) da órbita pode ser escolhido. Observe a tela do simulador, por exemplo, 

faça a = 1,00 au e ε = 0,700. Mas e o semieixo menor (b), como obtê-lo? Para isso é 

necessário determinar antes a metade da distância focal, o c, para só depois determinar o b. 

Partindo de 

 

 c

a
  , (2) 

 

(Reveja a questão 4 da 1
a
 Parte: 1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas Elípticas.) 

 

obtêm-se 
                                                             
 
12

                      Note que, se a = b = R, a área será a do círculo de raio R dada por 
2R  . 
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c a  . 

 

Observe a tela do simulador e veja que a excentricidade (ε) da órbita foi escolhida, 

vale 0,700. Pois bem, então: 

 

0,700 1,00 auc   , 

 

0,700 auc  . 

 

E o semieixo menor (b), como obtê-lo? 

 

Relembre os principais elementos da elipse na Figura 21. 

 

 
 

Figura 21 - Representação da órbita elíptica de semieixo 

maior (a) e semieixo menor (b) de um hipotético planeta 

em torno do Sol.  

 

Note que, em uma elipse, o segmento de reta que une qualquer um dos focos às 

interseções da elipse com o eixo y é de mesmo tamanho que o seu semieixo maior (a). Do 

Teorema de Pitágoras, 

 

 2 2 2a b c  . (3) 

 

Então: 

 

2 2 2  ( 1)b a c      , 
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2 2 2b a c  , 

 

2 2b a c  , 

 

pois b > 0. 

 

Sendo a = 1,00 au e c = 0,700 au, então: 

 

2 2b a c  , 

 

   
2 2

1,00 0,700  aub   , 

 

0,714 aub  . 

 

Então, a área da elipse será calculada pela expressão (1). 

 

Sendo a = 1,00 au e b ≈ 0,714 au, então: 

 

2
elipse 3,14 1,00 0,714 (au)A    , 

 

2
elipse 2,24 (au)A  . 

 

Ao todo se dividiu a elipse em 16 setores de mesma área. Assim sendo, a área de 

cada setor será 1/16 da área da elipse, o que corresponde a 6,25 % de sua área. Logo, a área de 

cada setor da elipse será 

 

elipse
setor

16

A
A  , 

 

2

setor

2,24 (au)

16
A  , 
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2
setor 0,14 (au)A  . 

 

Esta área será “varrida” pelo raio vetor que liga o Sol ao planeta em um intervalo de 

tempo 1/16 de um ano sideral do planeta, que é o tempo necessário para que este efetue uma 

volta completa em torno daquele, passando pelo mesmo ponto de sua órbita em relação às 

estrelas, ou seja, o seu período orbital (T). Assim, o intervalo de tempo gasto para percorrer 

cada setor será 

 

setor

1

16
t T   , 

 

setor
16

T
t  , 

 

setor

1 ano

16
t  , 

 

setor 0,0625 anot  . 

 

Confira esses resultados encontrados com as informações contidas no painel central 

inferior do simulador. 

 

Responda às questões a seguir: 

 

1) O módulo da velocidade orbital instantânea (v) de um hipotético planeta em sua órbita 

elíptica em torno do Sol é a mesma para qualquer posição da órbita dele? Observe o 

movimento do planeta em torno do Sol no simulador e responda apenas SIM ou NÃO. 

 

Resposta: NÃO. 

 

2) Considere um hipotético planeta em sua órbita elíptica, conforme a Figura 21, em duas 

distintas posições, o periélio (posição em órbita mais perto do Sol) e o afélio (posição em 

órbita mais afastada do Sol). 
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Professor, em caso de dúvida por parte dos alunos, é importante indicar o 

periélio e o afélio na tela do simulador. 

 

a) Em qual dos setores de mesma área e contendo estas duas posições (um, o afélio e 

outro, o periélio) o planeta apresenta maior velocidade orbital média (vm)? 

 

Resposta: No setor que contém o periélio. 

 

b) Justifique a resposta do item anterior, baseando-se para tal no comprimento dos arcos 

percorridos e no intervalo de tempo para percorrê-los. Lembre-se de que 

 

 
m

S
v

t





. (4) 

 

Resposta: 

 

Note que os intervalos de tempo (Δt) para “varrer” as áreas iguais dos 

setores que contêm o afélio e o periélio são os mesmos. Assim sendo, o tamanho dos 

arcos dos setores (deslocamentos (ΔS)) que contêm o periélio e o afélio são o 

primeiro maior que o segundo, e, por conseguinte, vmp > vma, pois a velocidade média 

(vm) é diretamente proporcional ao deslocamento (ΔS). 

 

Professor, para finalizar esta parte, certifique-se de que tenha sido devidamente 

compreendida por todos os alunos a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) quanto ao fato de um 

planeta qualquer em órbita elíptica em torno do Sol percorrer setores de áreas iguais em 

intervalos de tempo iguais. Que, para um planeta qualquer, o módulo de sua velocidade 

orbital média (vm) próxima ao periélio (posição em órbita mais perto do Sol) deva ser maior 

do que quando próxima ao afélio (posição em órbita mais afastada do Sol). Ou seja, 

 

vmp > vma. 
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5  3
a
  PARTE  (Recursos Newtonianos) 

 

 

Objetivos da Proposta 

 

É um complemento da 2
a
 Parte (2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas), no sentido de dis-

cutir e ilustrar o fato de a velocidade orbital instantânea de um planeta não ser constante ao 

longo de sua trajetória elíptica em torno do Sol, sob ação exclusiva de uma força central, no 

caso, exercida pelo próprio Sol. Ilustrar o aspecto cinemático de como a velocidade orbital 

instantânea varia ao longo da trajetória elíptica. E discutir o aspecto dinâmico do movimento. 

Que força é essa, responsável em variar a velocidade orbital instantânea ao longo da trajetóri-

a? 

 

O que será discutido? 

 

 Ponto Material e Corpo Extenso; 

 Vetor Velocidade Instantânea e Vetor Aceleração Instantânea; 

 Força Gravitacional (Força Central); 

 2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica); 

 Movimento Variado (Acelerado e Retardado) – condições para que ocorra; 

 vp (periélio) > va (afélio), explicação qualitativa em função da projeção da força gravitaci-

onal na direção do movimento; 

 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas); 

 3ª Lei de Newton (Lei da Ação e Reação); 

 Modelagem de Sistemas Físicos. 

 

Pré-Requisitos 

 

 Realizar operações aritméticas básicas ou saber usar uma calculadora simples; 

 Lei da Gravitação Universal; 

 Vetores e Projeção Ortogonal; 

 Velocidade e acelerações instantâneas, incluindo aceleração centrípeta (grandezas físicas 

vetoriais); 
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 2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica) no formato vetorial; 

 Movimento Variado (Acelerado e Retardado) – condição para que ocorra; 

 3ª Lei de Newton (Lei da Ação e Reação). 
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Para iniciar as atividades da 3
a
 Parte (Recursos Newtonianos), é necessário executar 

o simulador e entrar na seção referente a ela (Newtonian Features) no canto esquerdo inferior 

da tela principal do Planetary Orbit Simulator. A tela que será exibida em Inglês pode ser 

vista traduzida para o Português na Figura 22. 

 

Professor, a seguinte tela do simulador deverá ser projetada. 

 

 
 

Figura 22 - Tela principal do Planetary Orbit Simulator em Português [tradução 

nossa]. Os Elementos Orbitais (Orbit Settings) semieixo maior (a) e excentricidade 

(ε) indicados não são de Mercúrio nem de qualquer outro planeta do Sistema Solar, 

mas de um hipotético planeta cuja órbita está grifada em branco. Daí o fato de o 

nome do planeta estar tampado em cinza na tradução. 

 

Para dar início às atividades, em Elementos Orbitais (Orbit Settings), deve-se alterar 

a excentricidade (ε) para 0,700. No painel central inferior, ao clicar com o mouse nas quatro 

caixas referentes a vetor (vector) e linha (line), serão mostradas a velocidade e a aceleração 

instantâneas. Em Controles de Animação (Animation Controls), a animação poderá ser 

iniciada (start animation). 

 

Professor, note que o simulador exibirá algo similar à Figura 23. 
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Figura 23 - Tela principal do Planetary Orbit Simulator em Português [tradução 

nossa]. Os Elementos Orbitais (Orbit Settings) semieixo maior (a) e excentricidade 

(ε) indicados não são de Mercúrio nem de qualquer outro planeta do Sistema Solar, 

mas de um hipotético planeta cuja órbita está grifada em branco. Daí o fato de o 

nome do planeta estar tampado em cinza na tradução. 

 

Professor, é importante chamar a atenção dos alunos para que, dependendo dos 

valores dos elementos orbitais introduzidos no simulador, a órbita representada poderá ser de 

um hipotético planeta e não de um planeta real do Sistema Solar. 

 

Observando a simulação, responda às seguintes perguntas: 

 

Professor, recomenda-se discutir a questão 1 ao final de cada item respondido pelos 

alunos. 

 

1) A relação entre a força resultante ( RF ) que atua no planeta e a aceleração adquirida por 

ele ( a ) é dada pela 2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica), RF m a  , 

em que aquela é a causa desta. 

 

a) Sabendo que a massa é um escalar (número) positivo, o que se pode afirmar a 

respeito da direção e do sentido destes vetores (iguais ou diferentes)? 
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Resposta: 

 

Sendo a massa (m) do hipotético planeta um escalar (número) positivo, 

obrigatoriamente os vetores força resultante ( RF ) e aceleração instantânea ( a ) 

apresentarão sempre a mesma direção e sentido. 

 

Professor, é importante, neste momento, enfatizar que o vetor aceleração 

instantânea ( a ) pode ser decomposto em dois vetores, aceleração tangencial 

instantânea (
ta ) na direção do movimento e aceleração normal instantânea (

na ) 

perpendicular à direção do movimento. Observar também que, quando os vetores v  e 

ta  apresentam a mesma direção e sentido, o movimento é acelerado, e, portanto, o 

módulo de sua velocidade aumenta com o passar do tempo. Entretanto, quando 

apresentam a mesma direção e sentidos opostos, o movimento é retardado, e, 

portanto, o módulo de sua velocidade diminui com o passar do tempo. Professor, 

para o movimento de um planeta qualquer, faça os alunos observarem tais fatos no 

simulador. 

 

b) Do periélio (posição em órbita mais perto do Sol) para o afélio (posição em órbita 

mais afastada do Sol), o movimento é acelerado ou retardado? E o ângulo (θ) 

formado entre os vetores v  e a  é agudo ( o o0 90  ) ou obtuso ( o o90  180  )? 

 

Resposta: 

 

Do periélio para o afélio, o movimento é retardado e o ângulo entre os 

vetores v  e a  é obtuso ( o o90  180  ). 

 

c) E, do afélio para o periélio, é acelerado ou retardado? E o ângulo θ, é agudo ou 

obtuso? 

 

Resposta: 

 

Do afélio para o periélio, o movimento é acelerado e o ângulo entre os 

vetores v  e a  é agudo ( o o0 90  ). 
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d) Em que posição da órbita o módulo da velocidade orbital instantânea (v) será máxi-

mo? E em que posição da órbita será mínimo? 

 

Resposta: 

 

No periélio, o módulo da velocidade orbital instantânea (v) será máximo e 

no afélio será mínimo. Como mostra a 2ª Lei de Newton ( RF m a  ), o vetor força 

resultante ( RF ), que no caso é o vetor força gravitacional ( gF ), e o vetor aceleração 

instantânea ( a ) terão sempre a mesma direção e sentido. Assim sendo, perceba que, 

enquanto o planeta se move em direção ao periélio, os vetores aceleração 

instantânea ( a ) e velocidade orbital instantânea (v ) formam um ângulo agudo, 

o o0 90  , e, portanto, existe uma componente desta aceleração (projeção 

ortogonal) 
ta  na direção e sentido do vetor velocidade instantânea ( v ) (Figuras 24 e 

25, parte superior), por consequência, a força tangencial o acelera tangencialmente. 

Entretanto, quando ele se dirige para o afélio, o ângulo entre os vetores é obtuso, 

o o90  180  , e, portanto, nesse caso, é “desacelerado” tangencialmente (Figuras 24 

e 25, parte inferior). A ideia é sempre pensar em termos da projeção do vetor 

aceleração instantânea na direção da reta suporte do vetor velocidade orbital 

instantânea, se tiverem o mesmo sentido, movimento acelerado, sentidos opostos, 

movimento retardado. Exatamente no periélio ou no afélio não há projeção alguma, 

então a aceleração tangencial será nula, havendo apenas a componente normal da 

aceleração ( na ). 
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Figura 24 - Representação dos vetores velocidade orbital 

instantânea ( v ), tangente à órbita em cada ponto, e acele-

ração instantânea ( a ), na mesma direção e sentido da for-

ça gravitacional (força central) para um planeta em órbita 

em torno do Sol. 

 

O módulo da velocidade orbital instantânea (v) será máximo no periélio e 

mínimo no afélio. 

 

Professor, é interessante mostrar aos alunos o comportamento do módulo da 

velocidade orbital instantânea (v) no gráfico v x t, assim como o ângulo formado 

entre os vetores v  e a  no painel central inferior ou diretamente na tela do simulador 

(vide Figura 23). 

 

 
 

Figura 25 - Representação da projeção ortogonal do 

vetor aceleração instantânea ( a ) na direção do vetor 

velocidade orbital instantânea ( v ) para duas posições 

distintas na órbita de um planeta em torno do Sol. Note 

que, na parte superior da figura, os vetores velocidade 

orbital instantânea (
1v ) e a componente da aceleração 

instantânea (
1ta ) na direção do vetor velocidade pos-

suem o mesmo sentido e, portanto, o movimento é ace-

lerado (o módulo da velocidade aumenta). Já na parte 

inferior, ocorre o oposto, ou seja, o movimento é retar-

dado (o módulo da velocidade diminui). 

 

2) Existe alguma órbita elíptica em torno da qual não haja variação alguma no módulo da 

velocidade orbital instantânea (v)? Em caso afirmativo, qual é a sua excentricidade (ε) e 

como se chama? (Suponha haver como sempre apenas a interação com o Sol, força 

central.) Pense um pouco. No simulador, em Elementos Orbitais (Orbit Settings), pode-se 
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alterar gradativamente, entre os dois extremos, a excentricidade (ε) da órbita. Observe no 

painel central inferior como se comporta o módulo da velocidade orbital instantânea (v). 

 

Resposta: 

 

Sim. A excentricidade (ε) é nula e se chama circunferência, um caso particular 

de elipse. E neste caso, têm-se o Movimento Circular Uniforme (MCU). 

 

Professor, é importante chamar a atenção dos alunos quanto à existência de 

valores de excentricidade superiores a 0,700, que é apenas um limite estabelecido pelo 

autor do simulador. E também, de um gráfico que mostra, a cada instante de tempo, o 

módulo da velocidade e da aceleração, bem como o ângulo formado entre os seus 

respectivos vetores. 

 

3) Levando em conta a situação da questão anterior, que aceleração (tangencial ou 

centrípeta) aparece indicada no painel central inferior e como pode ser calculada? 

 

Resposta: 

 

É a aceleração centrípeta, cuja expressão é: 

 

 2

cp

v
a

R
 . (5) 

 

Considerando uma órbita circular de raio (R) = 1 au ≈ 1,496 x 10
11

 m, o 

simulador indica uma velocidade orbital (v) = 29,8 km/s = 2,98 x 10
4
 m/s, então: 

 

 
2

4

cp 11

2,98 10  m/s

1,496 10  m
a





, 

 

2
cp 0,00594 m/sa  . 

 

Professor, se desejar, realize essas contas na lousa ou as projete a partir do 
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arquivo aceleração_centrípeta.pdf, que se encontra incluído no arquivo compactado 

material_complementar.zip, em alternância com o simulador, usando para tal a 

combinação de teclas Alt+Tab. Caso os alunos venham a executar as contas, é 

interessante introduzir os valores na expressão (5) em Notação Científica, pois, caso 

contrário, ao usar uma calculadora simples, ela indicará erro por estouro no limite de 

dígitos (overflow). 

 

Alguns alunos inadvertidamente poderão tentar realizar a conversão de km/s 

para m/s, usando o fator de conversão 3,6. Neste caso, é importante frisar que só é válido 

nas seguintes situações: 

 

m/s  km/h (3,6) 

e 

km/h  m/s  ( 3,6). 

 

Note que o módulo da velocidade orbital instantânea (v) no simulador é 

fornecido em km/s! 

 

4) Responda às perguntas a seguir: 

 

Professor, recomenda-se discutir a questão 1 ao final de cada item respondido 

pelos alunos. 

 

a) Que força central é essa que atua no planeta? Força elétrica, força magnética, força 

gravitacional, tração, força elástica, força normal, empuxo, força de atrito? 

 

Resposta: 

 

Força Gravitacional. 

 

b) Qual é a sua fórmula? 

 

Resposta: 
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g 2

G M m
F

d

 
 . 

 

Professor, caso os alunos ainda não tenham visto esta fórmula, é importante 

que seja apresentada neste momento. 

 

c) Como é conhecida esta fórmula? 

 

Resposta: 

 

Lei da Gravitação Universal. 

 

d) Qual cientista a descobriu? 

 

Resposta: 

 

Isaac Newton (1642 − 1727), publicada no livro Princípios Matemáticos de 

Filosofia Natural. Livro III: O Sistema do Mundo (Tratado Matematicamente). 

 

e) Ela depende de quê? Das cargas elétricas ou das massas do Sol e do planeta, da 

distância ou da velocidade relativa entre eles, da constante da gravitação universal? 

 

Resposta: 

 

Da constante da gravitação universal G, cujo valor depende somente do 

sistema de unidades adotado, do produto das duas massas que interagem 

gravitacionalmente entre si (por exemplo, massa do Sol e massa do planeta) e da 

distância. É importante ressaltar que A Lei da Gravitação Universal é para interação 

entre duas partículas, quando corpos podem ser considerados como pontos materiais 

ou ainda quando se consegue determinar o centro de massa (CM) de cada um dos 

corpos que interagem gravitacionalmente entre si. Neste último caso, a distância que 

aparece no denominador será a distância entre os seus centros de massa. Quando 
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nenhuma dessas possibilidades é satisfeita, ainda existe o recurso do Cálculo 

Integral. 

 

f) No caso do planeta em órbita em torno do Sol, essa força que atua no planeta para 

onde aponta? 

 

Resposta: 

 

No caso do planeta em órbita em torno do Sol, a força gravitacional aponta 

para o Sol (exatamente para o centro de massa (CM) do Sol). 

 

g) A intensidade (módulo) dessa força que atua no Sol devido ao planeta é a mesma da 

que atua no planeta devido ao Sol? 

 

Resposta: 

 

Sim, pois é válida a 3ª Lei de Newton, também conhecida como Lei da Ação 

e Reação, cujo enunciado é o seguinte: 

 

A toda ação (força) existe uma reação (outra força), de 

mesma natureza, mesma intensidade (módulo), mesma 

direção, sentidos opostos, aplicadas em partículas ou 

em corpos diferentes que interagem entre si. 

 

Note que a Lei da Gravitação Universal envolve o produto das massas, 

assim sendo, é indiferente calcular o módulo da força gravitacional (Fg) agente no 

planeta ou no Sol que o resultado será o mesmo. 

 

Mas, afinal, em um par ação-reação, qual das forças exerce o papel de ação 

e qual delas, o de reação? Na verdade, tanto faz, é uma questão de escolha, algo 

arbitrário. Pode-se dizer que a massa do Sol é a responsável pela força de ação, de 

natureza gravitacional, que atua sobre a Terra e que esta reage aplicando uma força 

de reação, de mesma natureza, sobre o Sol, ou vice-versa. 
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Professor, se desejar, realize uma exposição da Lei da Gravitação Universal 

e do enunciado da 3ª Lei de Newton (Lei da Ação e Reação). Para isso, pode-se usar 

a lousa ou projetar a partir dos arquivos Lei_da_Gravitação_Universal.pdf e 3a_Lei 

de_Newton.pdf, que se encontram incluídos no arquivo material_complementar.zip, 

em alternância com o simulador, usando para tal a combinação de teclas Alt+Tab. 

 

Professor, para finalizar esta parte, certifique-se de que tenha sido devidamente 

compreendido por todos os alunos o fato de a velocidade orbital de um planeta não ser 

constante ao longo de sua trajetória elíptica em torno do Sol dever-se à ação exclusiva de uma 

força central, no caso, exercida pelo próprio Sol, de natureza gravitacional, cuja intensidade é 

fornecida pela Lei da Gravitação Universal. 
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6  4
a
  PARTE  (3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos) 

 

 

Objetivos da Proposta 

 

Discutir a 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) quanto ao fato de haver uma relação 

fixa para cada sistema planetário entre o período orbital (T) de cada planeta e o seu semieixo 

maior (a). Com o uso do simulador, estimar a massa do Sol (MSol) e em seguida avaliar se a 3ª 

Lei de Kepler (Lei dos Períodos) demonstrada para órbitas circulares pode ser expandida de 

uma “forma plausível” para o caso geral das órbitas elípticas. 

 

O que será discutido? 

 

 Ponto Material e Corpo Extenso; 

 Modelagem de Sistemas Físicos; 

 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos). Pode-se trocar o raio (R) da órbita circular pelo se-

mieixo maior (a) da órbita elíptica?; 

 Cálculo da massa do Sol (MSol). 

 

Pré-Requisitos 

 

 É indispensável uma revisão de operações com potências de 10, incluindo produto, divi-

são e potência de potência, com ou sem o uso de calculadora; 

 É altamente recomendável uma revisão do tópico Notação Científica; 

 É altamente recomendável uma revisão de operações com expressões algébricas; 

 Lei da Gravitação Universal; 

 Força Centrípeta. 

 

Materiais Necessários 

 

 Relógio digital com marcação de segundos, celular com aplicativo para marcação de tem-

po em segundos ou cronômetro; 

 Calculadora simples, científica (pode ser a do computador) ou um aplicativo de celular 

que as simule. 
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Para iniciar as atividades da 4
a
 Parte (3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos), é 

necessário executar o simulador e entrar na seção referente a ela (Kepler´s 3rd Law) no canto 

esquerdo inferior da tela principal do Planetary Orbit Simulator. A tela que será exibida em 

Inglês pode ser vista traduzida para o Português na Figura 26. 

 

Professor, a seguinte tela do simulador deverá ser projetada. 

 

 
 

Figura 26 - Tela principal do Planetary Orbit Simulator em Português [tradução 

nossa]. Os Elementos Orbitais (Orbit Settings) semieixo maior (a) e excentricidade 

(ε) indicados não são de Mercúrio nem de qualquer outro planeta do Sistema Solar, 

mas de um hipotético planeta cuja órbita está grifada em branco. Daí o fato de o 

nome do planeta estar tampado em cinza na tradução. 

 

Pois bem, o que diz a 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos)?  

 

Para qualquer planeta do Sistema Solar, é constante a 

razão entre o quadrado do período orbital (T 

2
) do planeta 

e o cubo do semieixo maior (a
3
) de sua órbita em torno do 

Sol. 

 

Que tal demonstrá-la para o caso particular das órbitas circulares? Pois bem, mãos à 

obra. Considere a Figura 27 (propositadamente sem a representação da força gravitacional que 
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age no Sol) em que se tem um planeta de massa m em órbita circular de raio R em torno do 

Sol; este de massa MSol. 

 

Nota: considere para a demonstração a seguir o planeta e o Sol como sendo pontos materiais, 

com a massa do Sol “muito” maior do que a massa do planeta. Ou seja, para todos os efeitos 

(para um observador em um referencial inercial), o Sol sempre fixo no centro da órbita 

circular. 

 
 

Figura 27 - Representação, fora de escala e com 

cores fictícias, da órbita circular de um hipotético 

planeta com o Sol fixo no centro. 

 

Professor, se desejar, projete o desenvolvimento a seguir a partir do arquivo 3a_Lei_ 

de_Kepler.pdf, que se encontra incluído no arquivo material_complementar.zip. A projeção 

pode ser realizada em alternância com o simulador, usando para tal a combinação de teclas 

Alt+Tab. 

 

Pode-se reescrever a Lei da Gravitação Universal considerando a distância d entre o 

Sol (de massa MSol) e o planeta (de massa m) como sendo o raio R da órbita circular, ou seja, 

fazendo d = R, além de M = MSol. 

 

A fórmula da força gravitacional que é 

 

g  2

G M m
F

d

 
 , 

 

usando os dados da situação, pode ser reescrita como 
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Sol

g 2

G M m
F

R

 
 . (6) 

 

No caso de ter escolhido um referencial inercial, a única força que atuará no planeta 

será a força gravitacional devido ao Sol, a qual exercerá o papel de força resultante centrípeta 

voltada para o centro, no caso, o Sol. É importante salientar que a força centrípeta não é 

mais uma força atuando no planeta além da força gravitacional, sendo ela própria a 

força resultante. 

 

Pois bem, dito isto, igualando o módulo da força centrípeta 

 

 2

cp

m v
F

R


  (7) 

 

ao módulo da força gravitacional (expressão 6) 

 

Sol
g 2

G M m
F

R

 
 , 

 

ou seja, fazendo Fcp = Fg. 

 

Neste caso, 

 

cp gF F  

 

e, por conseguinte, 

 

2
Sol

2

G M mm v

R R

 
 , 

 

2 SolG M m
m v

R

 
  , 
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2 SolG M
v

R


 . 

 

Logo, 

 

 
SolG M

v
R


 . (8) 

 

Note que, pela igualdade (8) demonstrada, o módulo da velocidade orbital (v) do 

planeta independe da massa (m) do planeta que orbita o Sol e é uma constante para cada raio 

(R), já que G e MSol são constantes. 

 

Quando um planeta se desloca com o movimento mencionado, o módulo de sua 

velocidade instantânea (v) apresenta o mesmo módulo de sua velocidade média (vm). Assim 

sendo, pode-se reescrever a igualdade obtida usando a definição da velocidade média (vm) 

como sendo a razão entre o seu deslocamento (ΔS) medido sobre a trajetória e o intervalo de 

tempo (Δt) em que tal deslocamento ocorre, 

 

m

S
v

t





. 

 

Então, 

 

SolG MS

t R





. 

 

O deslocamento (ΔS) do planeta em sua órbita em torno do Sol será dado por ΔS = C 

(comprimento da circunferência) = 2 

.
 R. E o intervalo de tempo (Δt) em que tal deslocamento 

ocorre será igual ao seu próprio período orbital (T), em que T é o intervalo de tempo necessá-

rio para realizar uma volta completa. Reescrevendo a igualdade obtida e levando em conta as 

conclusões da questão anterior, tem-se 

 

Sol2 G MR

T R

 
 , 
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Sol2

T R

R G M


 
. 

 

Logo, a expressão que se obtém para o período orbital (T) do planeta em órbita em 

torno do Sol em função dos outros parâmetros é 

 

Sol

2
R

T R
G M

  


. 

 

Elevando esta última igualdade ao quadrado, obtém-se 

 

2

2

Sol

2
R

T R
G M


 

     
, 

 

2 2 2

Sol

4
R

T R
G M

  


. 

 

E, portanto, 

 

 2
2 3

Sol

4
T R

G M

 
    

 (9) 

 

ou 

 

 2 3T k R  . (10) 

 

Esta é a 3ª Lei de Kepler, também conhecida como Lei dos Períodos, demonstrada 

para o caso particular de órbitas circulares, em que k é a constante de Kepler. E para que 

serve? Uma importante aplicação é o cálculo de massas de corpos celestes. 

 

Que tal agora, com o uso do simulador, determinar a massa do Sol (MSol), usando 

para tal o período orbital (T) e o raio orbital (R) de cada planeta escolhido? Uai, sô! Mas os 

planetas não orbitam o Sol em órbitas elípticas? Que raio de raio orbital é esse, então? É 
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possível demonstrar que, para órbitas elípticas, o raio orbital (R) pode ser substituído 

exatamente pelo semieixo maior (a) da órbita, mantendo o planeta o mesmo período orbital 

(T). Não será feita essa demonstração, mas pode-se calcular a massa do Sol (MSol), usando os 

dados obtidos no simulador para os diferentes planetas do Sistema Solar. Se os valores 

encontrados forem “discrepantes”, significa que substituir o raio orbital (R) pelo semieixo 

maior (a) não foi uma boa ideia. 

 

A igualdade (9) é dada por 

 

2
2 3

Sol

4
T R

G M

 
    

. 

 

Substituindo o raio orbital (R) pelo semieixo maior (a) da órbita do planeta, 

generaliza-se a 3ª Lei de Kepler (Leis dos Períodos) para órbitas elípticas,  

 

 2
2 3

Sol

4
T a

G M

 
    

. (11) 

 

Esta é, portanto, a 3ª Lei de Kepler (Leis dos Períodos) para órbitas elípticas. 

 

Professor, é importante chamar a atenção dos alunos para o fato de a relação entre o 

período orbital (T) dos planetas e o semieixo maior (a) de suas órbitas depender 

essencialmente da massa do corpo que é orbitado. Para o sistema constituído, por exemplo, 

por Júpiter e suas Luas, a constante k assumirá outro valor e, por isso, não é considerada uma 

constante universal. 

 

Ou 

 

 2 3T k a  , (12) 

 

o que permite escrever a massa do Sol (MSol) em função dos demais parâmetros, resultando na 

expressão 
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 2 3

Sol 2

4 a
M

G T

 
   
 

. (13) 

 

Que tal, então, calcular a massa do Sol (MSol)? Preparado? Escolha um único planeta 

e realize o cálculo da massa do Sol (MSol), usando a expressão obtida e os dados do período 

orbital (T) e do semieixo maior (a) da órbita do planeta escolhido no simulador. Mais uma 

vez, deve-se verificar se o ícone OK foi clicado após a escolha do planeta. 

 

Professor, incentive os grupos de alunos a escolherem diferentes planetas. 

 

Em Opções de Visualização (Visualization Options) com o mouse, pode-se clicar na 

caixa mostrar grade (show grid), de forma a facilitar a localização do planeta em cada 

instante de tempo. O “período t” (tempo para dar uma volta completa) pode ser medido em 

segundos com o uso de um cronômetro. Note, entretanto, que esse período não é o período 

orbital (T) do planeta, pois este dependerá da taxa de animação (animation rate), em 

Controles de Animação (Animation Controls), em anos/segundo. Antes de qualquer coisa, 

para facilitar a medição, sugere-se pausar a animação (pause animation), em Controles de 

Animação (Animation Controls), posicionar o mouse sobre o planeta e, com o botão esquerdo 

sempre apertado, arrastá-lo até uma posição inicial de sua escolha, sendo o ideal a interseção 

entre a órbita do planeta e um dos eixos coordenados da grade. 

 

Em Controles de Animação (Animation Controls), pode-se escolher uma taxa de 

animação (animation rate) de tal forma que facilite a medição do intervalo de tempo. O 

planeta não deverá estar muito rápido na tela, pois o erro na medição do período orbital (T) 

será significativo, nem lento demais a ponto de você tentar arrancar todos os fios do seu 

cabelo. Para o planeta escolhido, o ideal é repetir a medição algumas vezes e realizar a média 

aritmética dos resultados. Importante é anotar o valor da taxa de animação (animation rate), 

pois precisa-se dela para calcular o período orbital (T) em anos terrestres, que será dado pela 

expressão 

 

 T TA t  , (14) 

 

em que 
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T é o período orbital do planeta em anos terrestres; 

TA é a taxa de animação em anos terrestres/segundo; 

t é o período medido (com o uso do cronômetro) do movimento do planeta no simulador em 

segundos antes do uso da taxa de animação. 

 

Em seguida, faz-se necessário converter o resultado para segundos, conforme o fator 

de conversão 1 ano sideral
13

 ≈ 365 d 06 h 09 min 10 s ≈ 365,2564 d ≈ 3,155 815   10
7
 s. 

 

O semieixo maior (a) aparece em Elementos Orbitais (Orbit Settings) em unidades 

astronômicas (au). Para o planeta escolhido, deve-se anotar o seu valor e, em seguida, 

convertê-lo para metros (m), multiplicando-o por 1,496    10
11

 m. Este valor é aproximada-

mente uma unidade astronômica, que, por convenção, é igual ao semieixo maior (a) da órbita 

da Terra em torno do Sol. 

 

Adotando G = 6,67 x 10
–11

 N 

.
 m

2
 / kg

2
 e π = 3,14, a constante de proporcionalidade 

que se encontra entre parênteses na expressão (13) assumirá aproximadamente o seguinte 

valor: 

 

2 2
11

2

4 kg
5,91 10

N mG

 
     

. 

 

Anote os dados relativos ao planeta escolhido na Tabela 2 e complete as outras 

colunas da mesma linha. 

                                                             
 
13

                 Segundo Mourão (1995, p. 40), “ano sideral. Intervalo de tempo decorrido entre duas passagens sucessivas 
da Terra em relação a um ponto de sua órbita determinado em relação às estrelas.”. 
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Tabela 2 - Determinação da massa do Sol (MSol) a partir do período orbital (T) e do semieixo maior (a) da órbita 

dos planetas em torno do Sol, obtidos a partir do Planetary Orbit Simulator. 

 

planeta 

 

 

semieixo 

maior 

(a) 

 

au 

semieixo 

maior 

(a) 

 

  10
10

 m 

período 

(t) 

 

 

s 

taxa 

de 

 animação 
 

animation 

rate 

 

anos siderais

segundo

 
No 

simulador 

em 

Controles 

de 

Animação 

 

Animation 

Controls 

período 

orbital 

(T) 

 
ano sideral 

período 

orbital 
(T) 

 

  10
7
 s 

massa 

do Sol 

(MSol) 

 

  10
30

 kg 

           

cr
o
n
ô
m

et
ro

 

        

Mercúrio        

Vênus        

Terra        

Marte        

Júpiter        

Saturno        

Urano        

Netuno        

Plutão
14

        

 

Professor, é interessante alertar os alunos quanto ao fato de as colunas, cujo título se 

encontra em negrito na tabela, conterem os dados que efetivamente serão utilizados no cálculo 

da massa do Sol (MSol) pela expressão (13). 

 

                                                             
 
14

                     Plutão encontra-se rotulado no simulador ainda como planeta, apesar de ser considerado, desde 11 de junho de 

2008, pela União Astronômica Internacional (IAU), como sendo um plutoide. Isto é, corpo celeste em órbita 

em torno do Sol com um semieixo maior (a) maior do que o de Netuno, com massa suficiente para que a sua 

própria gravidade supere as forças internas do corpo rígido de modo que assuma o equilíbrio hidrostático 

(formato quase esférico) e que não tenha “limpado” a sua vizinhança em torno de sua órbita. Não há qualquer 

alusão em relação a sua mudança de categoria. Note que a versão mais recente do Planetary Orbit Simulator 

(WIN 21,0,0,197) é de 13 de agosto de 2008 e, portanto, posterior à mudança de classificação dele. Fonte: 

PLUTOID chosen as name for Solar System objects like Pluto – Press Release iau0804. International 

Astronomical Union (IAU). Disponível em: <http://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0804>. Aces-

so em: 22 abr. 2017. 
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Compartilhe e compare seu resultado para a massa do Sol (MSol) com os outros 

grupos de forma que todos tenham a última coluna da Tabela 2 preenchida. Observou algo em 

especial? Compare agora os valores encontrados com o valor de referência para a massa do 

Sol (MSol) ≈ _______________. (Fonte: UNITED STATES NAVAL OBSERVATORY (USNO). 

The Astronomical Almanac Online! 2017 Selected Astronomical Constants. Disponível em: 

<http://asa.usno.navy.mil/SecK/Constants.html>. Acesso em: 22 abr. 2017.). Eles são 

“próximos”? 

 

Professor, complete a lacuna com o valor 2   10
30

 kg somente após os alunos terem 

terminado os cálculos. 

 

Pelos resultados obtidos, a 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos), demonstrada nesta 

quarta parte da sequência didática apenas para órbitas circulares, pode aparentemente ser 

generalizada para órbitas elípticas? 

 

Resposta: 
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Tabela 3 - Determinação da massa do Sol (MSol) a partir do período orbital (T) e do semieixo maior (a) da órbita 

dos planetas em torno do Sol, obtidos a partir do Planetary Orbit Simulator. Importante: a taxa de animação 

(animation rate) foi escolhida pelo autor da proposta, e o “período t” foi medido em segundos pelo mesmo com 

o uso de um cronômetro; assim sendo, poderá haver discrepâncias nos resultados quando comparados com os 

dos alunos. A tabela a seguir é, portanto, apenas uma referência.
15

 

 

planeta 

 

 

semieixo 

maior 

(a) 

 

au 

semieixo 

maior 

(a) 

 

  10
10

 m 

período 

(t) 

 

 

s 

taxa 

de 

animação 
 

animation 

rate 

 

anos siderais

segundo

 
No 

simulador 

em 

Controles 

de 

Animação 

 

Animation 

Controls 

período 

orbital 

(T) 

 
ano sideral 

período 

orbital 
(T) 

 

  10
7
 s 

massa 

do Sol 

(MSol) 

 

  10
30

 kg 

           

cr
o
n
ô
m

et
ro

 

        

Mercúrio 0,387 5,79 48,0 0,0050 0,24 0,76 2,0 

Vênus 0,723 10,8 123 0,0050 0,62 2,0 1,9 

Terra 1,00 15,0 125 0,0080 1,0 3,2 1,9 

Marte 1,52 22,7 188 0,010 1,9 6,0 1,9 

Júpiter 5,20 77,8 79,5 0,15 12 38 1,9 

Saturno 9,54 143 148 0,20 30 95 1,9 

Urano 19,2 287 280 0,30 84 26 x 10
1
 2,1 

Netuno 30,1 450 330 0,50 16 x 10
1
 52 x 10

1
 2,0 

Plutão 39,4 589 248 1,0 25 x 10
1
 78 x 10

1
 2,0 

 

Sim, os valores para a massa do Sol (MSol) obtidos a partir de órbitas tão distintas são 

“praticamente” os mesmos. Algo semelhante ocorre quando são comparados com o valor de 

referência. A 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos), então, descreve muito bem órbitas elípticas, 

quando o raio (R) da órbita circular do hipotético planeta é substituído pelo semieixo maior 

(a) da órbita elíptica do planeta em torno do Sol, tendo os dois o mesmo período orbital (T). 

Entretanto, a demonstração analítica (formal) necessária deste fato foge ao nível do ensino 

médio. 

                                                             
 
15

                        Em virtude de a atividade estar sendo proposta a alunos com pouca familiaridade com a Matemática, optou-se 

por abrir mão do cálculo da incerteza propagada para cada medida. No Apêndice B – As Leis de Kepler por 

meio de sequências de atividades desta mesma dissertação, uma abordagem bem mais detalhada é proposta. 
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Professor, para finalizar esta parte, certifique-se de que tenha sido devidamente 

compreendida por todos os alunos a 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) quanto ao fato de 

haver uma relação fixa, para cada sistema planetário, entre o período orbital (T) de cada 

planeta e o seu semieixo maior (a) e o método proposto para calcular a massa do Sol (MSol). 
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SITES DE ASTRONOMIA RECOMENDADOS 

 

 

Material Audiovisual de Astronomia 

 

Astronomia – ABC DA ASTRONOMIA – TV Escola 

Produção TV Cultura 

 

Série audiovisual composta por 30 episódios em Português (Brasil) e voltada para 

alunos do ensino médio: 

 

Astronomia, Constelações, Zodíaco, Cruzeiro do Sul, Distâncias, Quadrante, Observatórios, 

Sol, Wolf, Terra, Planetas, Lua, Rotação e Revolução, Fases da Lua, Noite, Estrelas, Meteo-

ros, Júpiter, Heliocentrismo, Kepler, Ano luz, Galáxias, Via Láctea, Buraco Negro, Invisí-

vel, Raios-X, Big Bang, Universo, Yuri Gagarin e Vida. 

 

Disponível em: <http://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca/serie/abc-da-astronomia>. Acesso 

em: 22 abr. 2017. 

 

ASTRONOMIA PARA A DOCÊNCIA (USP) 

 

Coordenação: Prof. Dr. João Evangelista Steiner (IAG/USP) 

Coordenação: Prof
a
. Maria Teresa Lopes 

Coordenação: Prof
a
. Dr

a
. Anne Louise Scarinci Peres 

 

Série audiovisual composta por: 

 

O Lado de Baixo, A Origem do Universo, Evolução dos Modelos Cosmológicos, O Sol como 

uma Estrela, Revisão Sucessão Dia-Noite, Revisão Eclipses, Revisão Fases da Lua, A face 

oculta da Lua, Perspectivas na Representação dos Movimentos, Evolução Estelar – modelan-

do uma estrela, Constituição da matéria do Universo (2), Luz, espectros e sua obtenção e Os 

Pulsares. 

 

Disponível em: Pesquisar no Youtube por Canal de Anne L. Scarinci ou Astronomia para Do-

centes. Acesso em: 22 abr. 2017. 

 

Cursos USP – Astronomia: Uma Visão Geral I 

 

Prof. Dr. João Evangelista Steiner (IAG/USP) 
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Conforme descrito na página na internet do curso, trata-se de uma 

 

Disciplina introdutória destinada aos alunos do Bacharelado em Astronomia e tam-

bém aos alunos do Bacharelado em Física, como optativa, visando proporcionar o 

primeiro contato com as diversas áreas da Astronomia. Os tópicos são oferecidos 

com destaque para as últimas descobertas e as questões ainda em aberto nesse cam-

po de pesquisa. Para embasar a apresentação dos temas abordados, os conceitos são 

vistos de forma introdutória. Essa parte da Visão Geral em Astronomia apresenta tó-

picos referentes a: Instrumentação Astronômica, Sistema Solar, Exoplanetas e Estre-

las. 

 

Série audiovisual composta por 35 vídeos: 

 

Astronomia antes dos telescópios, Telescópios: um histórico (1 e 2), Telescópios modernos, 

Telescópios no espaço, Espectrógrafos e Detectores, A radiação eletromagnética e as leis da 

radiação, As linhas espectrais e o efeito Doppler, Sol: o centro do Sistema Solar, O interior do 

Sol, Os planetas rochosos, A Terra como planeta, Os planetas gasosos (ou gigantes) (1 e 2), 

Os planetas anões, Asteroides, Luas e anéis, Cometas, Exoplanetas, A formação dos sistemas 

planetários, A vida no Universo, Magnitude, cor e distância das estrelas, Classificação Espec-

tral: a temperatura das estrelas (1 e 2), De onde vem a energia das estrelas?, Estrelas: da ado-

lescência à velhice, Estrelas mortas: anãs brancas, Estrelas mortas: estrelas de nêutrons, Estre-

las mortas: buracos negros, Estrelas binárias, Estrelas variáveis, Novas e Supernovas, Aglo-

merados e populações de estrelas, Moléculas e poeira cósmica e Nebulosas: como as estrelas 

nascem e morrem. 

 

Disponível em: <http://www.iag.usp.br/astronomia/astronomia-visao-geral-video>. Acesso em: 

22 abr. 2017. 

 

Cursos USP – Astronomia: Uma Visão Geral II 

 

Prof. Dr. João Evangelista Steiner (IAG/USP) 

 

Conforme descrito na página na internet do curso, trata-se de uma 

 

Disciplina introdutória destinada aos alunos do Bacharelado em Astronomia e tam-

bém aos alunos do Bacharelado em Física, como optativa, visando proporcionar o 

primeiro contato com as diversas áreas da Astronomia. Os tópicos são oferecidos 

com destaque para as últimas descobertas e as questões ainda em aberto nesse cam-

po de pesquisa. Essa parte da Visão Geral em Astronomia apresenta tópicos referen-

tes a: Via Láctea, Galáxias e Observações Cosmológicas. Para embasar a apresenta-

ção dos temas, os conceitos básicos são vistos de forma introdutória. 

 

Série audiovisual composta por 31 vídeos: 
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A Via Láctea como uma galáxia, Tipos de galáxias – classificação morfológica (1 e 2), Pro-

priedades e evolução das galáxias (1 e 2), Escalas de distâncias extragalácticas, O Universo 

em Expansão: a Lei de Hubble, Quasares (1 e 2), Núcleos Ativos de Galáxias, Buracos Ne-

gros Gigantes (1 e 2), Grupos de Galáxias, Aglomerados de Galáxias (1 e 2), Colisões de Ga-

láxias (1 e 2), Distribuição de galáxias em larga escala, Lentes Gravitacionais, Matéria Escu-

ra, As fontes de pulsos de raios-gama (1 e 2), A origem do Universo: histórico, A origem do 

Universo: o Big Bang, Confirmando o Big Bang (1 e 2), A Inflação Cósmica, Ondas acústicas 

no Universo primordial, A Energia Escura (1 e 2) e A formação de estruturas e cosmologia de 

precisão. 

 

Disponível em: <http://www.iag.usp.br/astronomia/astronomia-visao-geral-video>. Acesso em: 

22 abr. 2017. 

 

60-Second Adventures in Astronomy – The Open University 

 

Série audiovisual composta por 14 vídeos em inglês legendados em português (Bra-

sil) e voltada para professores e alunos do ensino médio: 

 

O Big Bang, Supernovas, Exoplanetas, Um Dia em Mercúrio, A Rotação da Lua, Vida em 

Marte, Horizontes de Evento, Matéria Escura, Energia Escura, Relatividade Especial, O Gran-

de Colisor de Hádrons, Buracos Negros, Fazendo um Censo Galáctico e Gaia e os Asteroides 

Assassinos. 

 

Disponível em: <http://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/across-the 

-sciences/60-second-adventures-astronomy-0>. Acesso em: 22 abr. 2017. [Inglês] 

 

Disponível em: Youtube, pesquisar por 60 Segundos de Astronomia. Acesso em: 22 abr. 

2017. [Legendado em Português] 

 

Outros Sites Interessantes 

 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

 

Disponível em: <https://www.nasa.gov>. Acesso em: 22 abr. 2017. 

 

NASA Education 

<https://www.nasa.gov/offices/education/about/index.html> 

 

NASA Eyes – Jet Propulsion Laboratory (JPL/NASA) 

<http://eyes.nasa.gov> 

 

Solar System Exploration 

<http://solarsystem.nasa.gov> 
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APÊNDICE B – As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades (Caderno do 

Professor) 
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Caro Colega, 

 

 

As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades consiste em uma sequência 

didática constituída de duas partes (Lei das Órbitas Elípticas e Lei dos Períodos & Lei das 

Áreas) e oito Apêndices (B1 – Matemática; B2 – Física Experimental; B3 – Astronomia; B4 – 

Histórico, Filosófico, Conceitual e Explicativo; B5 – Sistemas de Unidades: em especial o 

Sistema Internacional de Unidades (SI); B6 – Fontes (Valores de Referência e Incertezas); B7 

– Questões Conceituais: Torque, Momento Angular, Momento de Inércia e Princípio de Con-

servação do Momento Angular e B8 – Demonstração da versão aperfeiçoada da 3ª Lei de Ke-

pler (Lei dos Períodos) para corpos celestes em movimento circular uniforme (MCU) em 

torno do centro de massa (CM) comum.). E são destinados aos professores que se dedicam às 

atividades extraclasse (grêmios de Física e/ou Astronomia) para fornecer uma base sólida em 

Mecânica Clássica aos seus alunos (voluntários de qualquer ano do ensino médio), podendo 

ser o foco ou não, a preparação para as olimpíadas cada vez mais presentes nas escolas brasi-

leiras, Olimpíada Brasileira de Física (OBF), Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Pú-

blicas (OBFEP) e Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), bem como 

àqueles alunos que, de forma independente ou não, se preparam para os concorridos concur-

sos do Instituto Militar de Engenharia (IME) e do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). 

Ao longo da aplicação deste produto educacional, serão discutidos, dentre outros as-

suntos, cônicas (conceito); mais especificamente elipse (conceito, focos e centro e elementos 

orbitais: excentricidade e semieixo maior); algarismos significativos; regras de arredondamen-

to; notação científica; ordens de grandeza; medição (conceito), medida e incerteza (incluindo 

desvio padrão – opcional); Sistema Internacional de Unidades (regras de representação); si-

metria dos conceitos de repouso e de movimento (aplicada ao Geocentrismo e Heliocentris-

mo); centro de massa (conceito e cálculo); modelagem de sistemas físicos (ponto material e 

Sol fixo); velocidades média e instantânea; acelerações tangencial e centrípeta; movimento 

circular uniforme (MCU) (cinemática e dinâmica); Leis de Newton (incluindo a 2ª Lei de 

Newton para massa não constante); massas inercial e gravitacional (conceito); Princípio da 

Equivalência (opcional); Lei da Gravitação Universal; sistemas de referência (inercial e não 

inercial); operações matemáticas com vetores (incluindo produto vetorial); representação em 

módulo e em notação vetorial de grandezas físicas vetoriais; quantidade de movimento (mo-

mento linear); torque (momento de uma força); momento angular; relação entre torque da for-

ça resultante e momento angular; momento de inércia; relação entre momento angular e mo-

mento de inércia; Princípio de Conservação do Momento Angular; velocidade areolar. 

Espero que, ao final, os alunos compreendam a 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) 

e, com o uso dela, sejam capazes de calcular a massa do Sol e, mediante comparação com o 

valor de referência fornecido pelo United States Naval Observatory (USNO), verificar a com-

patibilidade ou não de tal Lei para órbitas elípticas, quando é demonstrada no ensino médio 

apenas para órbitas circulares. 

Almejo também que, com a discussão, inclusive em apêndices dedicados para tal, do 

novo cabedal de ferramentas matemáticas (produto vetorial e noções básicas de Cálculo Dife-

rencial), de novos conceitos físicos (torque, momento angular, momento de inércia e velocida-

de areolar) e do Princípio de Conservação do Momento Angular, os alunos não só compreen-

dam a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas), mas que sejam capazes de transplantar o conhecimen-

to adquirido para outros contextos, ou seja, para uma ampla variedade de situações do cotidia-

no ou não (vide Apêndice B7 – Questões Conceituais: Torque, Momento Angular, Momento 

de Inércia e Princípio de Conservação do Momento Angular). 

E mais do que isso, que, além de adquirirem uma visão ampliada da Astronomia, 

sejam capazes de entender os principais aspectos tanto qualitativos quanto quantitativos das 
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Leis que regem o movimento dos corpos celestes. E também, desenvolvam um olhar crítico 

ao analisarem informações muitas vezes de livros ou sites ditos confiáveis, mas que são in-

consistentes quanto à realidade dos fatos, como, por exemplo, a representação artística da 

NASA para o nosso Sistema Solar, em que todos os planetas parecem estar alinhados com o 

Sol (Figura 1) sem que haja para tal qualquer observação que indique que uma situação como 

essa seja extremamente improvável de ocorrer e impossível, caso se considere um alinhamen-

to perfeito, em virtude das órbitas dos planetas pertencerem a planos distintos. 

Este produto foi desenvolvido como parte integrante da minha Dissertação de Mes-

trado Sequências didáticas para o ensino das Leis de Kepler, no âmbito do programa da Soci-

edade Brasileira de Física (SBF), denominado Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 

Física (MNPEF), no Instituto de Ciências Exatas (ICEx), no campus da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), localizado na cidade de Volta Redonda (RJ). Tendo por finalidade qualifi-

car o professor que atua principalmente na rede pública, fazendo com que este, ao final do 

curso, produza uma dissertação com um produto educacional de qualidade e aplicável. No 

presente caso, tal produto destina-se ao ensino médio e apresenta ampla bibliografia, a fim de 

enriquecer ainda mais o cabedal de conhecimentos tanto dos alunos como do professor que o 

utilizará. 

Encontro-me à disposição para demais esclarecimentos ou mesmo discussões para o 

posterior aperfeiçoamento deste. 

 

Volta Redonda, 18 de agosto de 2017. 

 

   Atenciosamente, 

 

 
 

Victor Rocha Rodrigues da Silva 

prof.victorrocha@yahoo.com.br 
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1 INSTRUÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Informações Importantes 

 

Tanto o Caderno de Respostas dos Alunos como este caderno, o Caderno do Profes-

sor, encontram-se incluídos no interior do arquivo compactado material_complementar.zip 

disponível no endereço http://www.repositorio.uff.br/jspui. 

 

Recursos Didáticos (Alunos) 

 

 As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades – Caderno de Respostas dos Alu-

nos (uma cópia) para grupos de no máximo três alunos (recomendável); 

 Calculadora simples (uma por grupo); 

 Calculadora científica (pode ser a do computador) ou aplicativo de celular que a simule 

(se possível) (uma por grupo); 

 Régua plástica de 30 cm (uma por grupo); 

 Lápis e apontador (ou lapiseira) e borracha (um kit por grupo); 

 Caneta azul ou preta (duas por grupo). 

 

Recursos Didáticos (Professor) 

 

 As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades – Caderno do Professor em for-

mato digital (.pdf); 

 Leitor de arquivos .pdf (ex.: Adobe Acrobat Reader) instalado no microcomputador; 

 Datashow ou TV com microcomputador acoplado. É altamente recomendável testar pre-

viamente a conexão entre o microcomputador e o Datashow ou a TV devido à existência 

de dois padrões para a interface de comunicação, analógico VGA (Video Graphics Array) 

e digital HDMI (High-Definition Multimedia Interface). No caso de ausência de micro-

computador, é possível realizar as atividades com o uso de um retroprojetor; 

 Quadro de giz ou, se possível, quadro branco de pilot (recomendável); 

 Cadeira com base giratória e dois halteres de pelo menos dois kilogramas cada um. 
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Perfil do Aluno 

 

 Aluno voluntário cursando o ensino médio e motivado para o aprendizado da Física, da 

Astronomia e da Matemática. 

 

Pré-requisitos (1ª Parte: Lei das Órbitas Elípticas e Lei dos Períodos) 

 

 Operações matemáticas (incluindo potenciação e radiciação); 

 Arredondamento, notação científica, ordens de grandeza e algarismos significativos; 

 Simetria dos conceitos de repouso e de movimento. 

 

Pré-requisitos (2ª Parte: Lei das Áreas) 

 

 Resolução de equações do 1º grau e manipulação de expressões algébricas; 

 Área de figuras planas (triângulo e paralelogramo); 

 Relação entre arco de circunferência e ângulo central em radianos; 

 Produto Vetorial (inclusive cálculo de área) (desejável, mas não imprescindível); 

 Noções básicas de Cálculo Diferencial (conceito de limite e de derivada) (desejável, mas 

não imprescindível) (vide Apêndice B1 – Matemática). 

 

Quantidade de Alunos por Aplicação 

 

O ideal é não mais do que trinta alunos por aplicação, divididos em grupos de no má-

ximo três alunos. E qual é a vantagem em se fazer em grupo e não individualmente? É promo-

ver a discussão interna. 

 

Organização da Sala 

 

O ideal é que cada grupo fique separado um do outro de tal forma que não haja inter-

câmbio entre eles; a não ser quando o professor, ao final de cada questão, colocá-la para dis-

cussão com a turma. 
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Como proceder? 

 

Recomenda-se que o professor projete as questões em sequência (Caderno do Profes-

sor) com o uso de um Datashow, mas, no caso de não tê-lo, de uma TV ou mesmo de um re-

troprojetor em último caso. Os alunos as leem e, então, é dado um tempo para que troquem 

ideias dentro do grupo a que pertencem antes de responderem às questões solicitadas. Lem-

bre-se de que as notas de rodapé servem para alavancar ainda mais a discussão e muitas delas 

estão interligadas a tópicos nos apêndices, aqueles podendo ser previamente escolhidos pelo 

professor. 

Quanto tempo por questão? O tempo é altamente variável de questão para questão, 

de grupo para grupo e de turma para turma, ficando entre cinco e dez minutos, salvo a antepe-

núltima da 1
a
 Parte (Lei das Órbitas Elípticas e Lei dos Períodos), que poderá levar alguns mi-

nutos a mais para ser realizada. O importante é que os alunos executem as tarefas com tran-

quilidade, permanecendo motivados e não pressionados. Lembre-se de que os alunos são vo-

luntários, e a atividade é extraclasse. 

Ao final de cada questão, o professor deverá perguntar à turma qual é a resposta. E, 

no caso de haver mais de uma, ou uma única, porém incorreta, iniciar o debate. Após esta eta-

pa, orienta-se que o professor forneça a “Resposta” (trechos em cor azul, conforme será ex-

plicado mais adiante) via projeção com o Datashow, TV ou retroprojetor, teça ou não algum 

comentário extra que considere relevante e pergunte a cada grupo em separado se resta algu-

ma dúvida ou questionamento em relação à resposta fornecida. Se houver, discute-se até que 

seja sanado. Uma vez terminada a questão, o processo é o mesmo para as demais. Ao final de 

cada dia de atividades, o Caderno de Respostas dos Alunos de cada grupo é recolhido para 

posterior análise. 

Aconselha-se que o professor forneça a bibliografia complementar (vide a Referência 

Bibliográfica, os Sites Recomendados e os Apêndices) no final deste produto para que os alu-

nos possam se aprofundar ainda mais. Este material é um rico acervo que também serve para 

o professor. 

Um detalhe importante é que, antes que seja fornecida a “Resposta”, o aluno possa 

escrever somente a caneta no seu caderno e, após tê-la sido fornecida, apenas a lápis. Estra-

nho! Por que motivo? Para que ao final seja possível analisar as respostas prévias dos alunos. 
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Intervalo de Tempo Previsto 

 

Segundo experiência realizada pelo autor da proposta em duas oportunidades distin-

tas com alunos do Colégio Naval (Angra dos Reis / RJ) nos anos de 2015 e 2016, cada uma 

das duas partes da sequência didática (sem contar todos os detalhes presentes nos apêndices) 

leva cerca de seis horas para ser aplicada e são necessárias pelo menos mais duas horas para o 

Apêndice B7 – Questões Conceituais: Torque, Momento Angular, Momento de Inércia e Prin-

cípio de Conservação do Momento Angular. Recomenda-se que sejam utilizados no mínimo 

sete dias com duas horas por dia, totalizando quatorze horas de atividades. 

Por ser um produto que agrega aos apêndices uma enorme quantidade de informação 

tanto para revisão como para fornecer a base necessária às atividades propostas e/ou ao apro-

fundamento, dependendo das escolhas realizadas pelo professor, serão necessárias algumas 

horas a mais para explorar todos os detalhes dos apêndices. 

 

Fechamento (Retorno ou feedback) 

 

Após o término das atividades, recomenda-se que o professor analise com atenção as 

respostas prévias fornecidas pelos grupos nos Cadernos de Respostas dos Alunos. É válido sa-

lientar que esta etapa é importantíssima, pois o objetivo é promover o feedback, levar a turma 

à reflexão acerca de comentários não condizentes com o que é considerado atualmente correto 

em termos de resposta e que tenham sido fornecidos por algum grupo. É relevante fazê-lo de 

forma anônima, a fim de evitar constrangimentos. A ideia é construir o aprendizado por meio 

da reflexão e desconstruir falsas concepções. 

 

Avaliação dos Alunos 

 

Em se tratando de uma atividade extraclasse com um grupo voluntário de alunos, 

atribuir uma nota ao final não é o objetivo da proposta. Para verificar se o processo de ensino-

aprendizagem realmente está ou não ocorrendo, basta que o professor mantenha um diálogo 

permanente com a turma para que perceba a evolução dela. Ao final, a análise atenta das res-

postas prévias fornecidas pelos grupos nos Cadernos do Aluno e o feedback permitirão ao 

professor avaliar como se deu tal processo. 

Na opinião do autor da proposta, o despertar do conhecimento, da curiosidade, do 
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querer ir além, é muito mais importante do que atribuir uma nota ou um conceito. 

 

Correspondência na Numeração entre Figuras, Tabelas e Expressões & Igualdades nos 

Cadernos do Professor e no de Respostas dos Alunos 

 

No Caderno de Respostas dos Alunos, figuras, tabelas, expressões & igualdades são 

numeradas segundo o padrão X.Y, em que X é a numeração sequencial (1, 2, 3,...) no Caderno 

de Respostas dos Alunos e Y, no Caderno do Professor. Ex.: no Caderno de Respostas dos 

Alunos, consta a Figura 2.5. O que isso significa? Significa ser a Figura 2 do Caderno de Res-

postas dos Alunos correspondente à Figura 5 do Caderno do Professor. O mesmo ocorre com 

tabelas, expressões & igualdades. Assim sendo, caso o aluno apresente alguma dúvida, basta 

que ele forneça ao professor a informação do que se trata (figura, tabela, expressão & igualda-

de) e o número que se localiza após o ponto. 

 

Trechos em Cor Azul no Caderno do Professor 

 

No Caderno do Professor, alguns trechos em cor azul indicam que os alunos não os 

possuem em seus cadernos. São orientações ao professor, dicas, curiosidades que podem ser 

abordadas com os alunos e respostas às questões propostas. 

 

Notas de Rodapé 

 

As notas de rodapé presentes no Caderno do Professor se propõem a diferentes obje-

tivos. Algumas delas conduzem a referências bibliográficas que, na visão do autor da propos-

ta, abordam interessantes aspectos conceituais, históricos e/ou filosóficos, mas que não cabe-

riam no corpo do texto. Outras conduzem à pormenorização de detalhes que algumas vezes 

passam despercebidos tanto por alunos como por professores. E outras, a tópicos específicos 

presentes nos apêndices e necessários ao bom aproveitamento do produto. 

 

Referência Bibliográfica e Sites Recomendados 

 

No final do Caderno do Professor, há uma ampla bibliografia e sites de Astronomia 

destinados tanto a professores como a alunos do ensino médio, cujo conteúdo foi produzido 
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por instituições que zelam pela qualidade da informação, como a TV Cultura e o Instituto As-

tronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo (IAG/USP). Imperdível! 

 

Descrição e Uso dos Apêndices 

 

As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades apresenta ao todo oito Apên-

dices (B1 – Matemática; B2 – Física Experimental; B3 – Astronomia; B4 – Histórico, Filosó-

fico, Conceitual e Explicativo; B5 – Sistemas de Unidades: em especial o Sistema Internacio-

nal de Unidades (SI); B6 – Fontes (Valores de Referência e Incertezas); B7 – Questões Con-

ceituais: Torque, Momento Angular, Momento de Inércia e Princípio de Conservação do Mo-

mento Angular e B8 – Demonstração da versão aperfeiçoada da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Pe-

ríodos) para corpos celestes em movimento circular uniforme (MCU) em torno do centro de 

massa (CM) comum.). Cada um deles apresenta um objetivo específico, uma forma e um mo-

mento singular de ser trabalhado. Nos parágrafos a seguir, essas informações servirão para 

nortear o trabalho do professor. A ênfase em um apêndice em detrimento de outro dependerá 

substancialmente das aptidões e dos interesses dos alunos. A seguir, encontra-se um detalha-

mento do que contempla cada um dos apêndices, sua importância e como e quando deverá ser 

usado na visão do autor da proposta. 

O Apêndice B1 – Matemática é composto de noções dos seguintes tópicos: 1 - Re-

gras de Arredondamento na Numeração Decimal; 2 - Notação Científica; 3 - Critérios para se 

estabelecer Ordens de Grandeza; 4 - Algarismos Significativos; 5 - É possível expressar uma 

medida com mais de um algarismo duvidoso?; 6 - Produto Vetorial e 7 - Derivada de uma 

Função. Este Apêndice constitui a base para o desenvolvimento da maior parte do produto, 

daí a necessidade de uma atenção especial aos tópicos 6 e 7, já que a maior parte dos alunos 

terá o seu primeiro contato com tais assuntos. 

Sugere-se que este Apêndice seja fornecido aos alunos com certa antecedência, para 

que, na primeira aula (início da 1ª Parte (Lei das Órbitas Elípticas e Lei dos Períodos)), as dú-

vidas pertinentes aos tópicos 1, 2, 3, 4 e 5 possam ser retiradas com o professor. Já em relação 

aos tópicos 6 e 7, é importante que sejam explicados antes de se iniciar a 2ª Parte. 

O Apêndice B2 – Física Experimental é composto de noções dos seguintes tópicos: 1 

- O Ato de Medir; 2 - Valor Médio; 3 - Desvio Padrão; 4 - Intervalo de Confiança; 5 - Valor 

Verdadeiro e Evolução Histórica do Padrão de Comprimento (o metro); 6 - Incerteza e Erro; 7 

- Propagação de Incertezas para uma única medição e 8 - Propagação de Incertezas para uma 
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única medição indireta da massa do Sol. 

Sugere-se que este Apêndice com o Apêndice B1 sejam disponibilizados aos alunos 

de forma completa, caso haja a intenção de se trabalhar com noções de estatística ou, em caso 

contrário, de forma incompleta suprimindo-se os tópicos 3, 4 e 6. Atenção especial deve ser 

dada aos tópicos 1 e 2, que deverão ser explicados antes de se iniciar a 1ª Parte. Já em relação 

ao tópico 7, é importante que os alunos compreendam como se propaga a incerteza de uma 

grandeza dependente de duas variáveis independentes e submetidas a uma única medição nas 

operações de divisão e de soma (questões 2 e 3 da 1ª Parte respectivamente). É interessante 

que os alunos tentem compreender por si só, no interstício de uma aula para a outra, o desen-

volvimento das expressões para os cálculos das incertezas e, se isso não acontecer, solicitem o 

auxílio do professor. 

No caso da expressão, usada na questão 32 da 1ª Parte, para o cálculo da incerteza da 

massa do Sol dependente de duas variáveis independentes e submetidas a uma única medição, 

se o professor perceber interesse dos alunos em entender o porquê de ela ser aquela fornecida 

na própria questão, recomenda-se que a expressão seja demonstrada (tópico 8 deste Apêndice) 

por ele antes do início da questão. 

O Apêndice B3 – Astronomia é composto dos seguintes tópicos: 1 - Generalização da 

1ª Lei de Kepler; 2 - Elementos Orbitais e 3 - Joãozinho da Maré. Assim como os demais, su-

gere-se que este Apêndice seja disponibilizado aos alunos. É interessante comentar os tópicos 

1 e 2 (este de forma breve) na questão 2 da 1ª Parte. No caso do tópico 2, recomenda-se que 

os alunos o leiam no interstício de uma aula para a outra. Já o tópico 3 é uma sugestão de lei-

tura para o professor de um texto primoroso de Caniato (1983), a respeito da forma não refle-

xiva como alguns professores por vezes ministram os conteúdos didáticos. 

O Apêndice B4 – Histórico, Filosófico, Conceitual e Explicativo é composto dos se-

guintes tópicos: 1 - Indutivismo; 2 - Sistema Heliocêntrico na Grécia Antiga; 3 - Galileu con-

tra o argumento de autoridade utilizado pelos seguidores de Aristóteles; 4 - Lei da Gravitação 

Universal segundo Newton; 5 - Lei da Gravitação Universal x Teoria dos Vórtices; 6 - A Na-

tureza da Gravidade; 7 - Princípio da Equivalência; 8 - Lei da Gravitação Universal x Teorias 

da Relatividade; 9 - A 1ª Lei de Newton (Princípio da Inércia) e a definição de Referenciais 

Inerciais; 10 - Enunciado das Leis de Newton segundo o próprio; 11 - 2ª Lei de Newton (Prin-

cípio Fundamental da Dinâmica) em uma forma mais geral; 12 - A Guerra do Cálculo; 13 - 2ª 

Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica): partindo da forma mais para a menos 

geral e 14 - A 3ª Lei de Newton (Princípio da Ação e Reação) sempre é válida?. Este Apêndi-
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ce é com certeza um dos mais importantes e interessantes na visão do autor da proposta, já 

que apresenta pontos muito pouco discutidos tanto no ensino médio como em graduações na 

área de exatas. 

O embate entre teorias rivais e as disputas acirradas pelos créditos no desenvolvi-

mento de ideias revelam o aspecto humano do fazer ciência. O revisitar de ideias antigas é 

fonte de inspiração para novas, e as quebras de paradigmas na Ciência revelam o progresso 

nem sempre linear desta. O domínio de validade de teorias quando as leis falham e o porquê 

de elas falharem são tópicos fascinantes que, na visão do autor da proposta, deveriam ser mais 

explorados. Sugere-se que este Apêndice com o Apêndice B1 sejam disponibilizados aos alu-

nos e que o professor, conforme o interesse da turma, dê maior ou menor ênfase à discussão 

de cada tópico. 

O Apêndice B5 – Sistemas de Unidades: em especial o Sistema Internacional de 

Unidades (SI) é composto dos seguintes tópicos: 1 - Sistema Internacional de Unidades (SI); 2 

- Grandeza Adimensional; 3 - Mars Climate Orbiter; 4 - Voo 143 da Air Canada; 5 - Unidade 

Astronômica; 6 - Prefixos na Informática e 7 - Podem duas grandezas físicas conceitualmente 

distintas apresentarem a mesma unidade?. 

Sugere-se que este Apêndice com o Apêndice B1 sejam disponibilizados aos alunos. 

Para quem não pretende se debruçar sobre os tratados que abordam especificamente o Sistema 

Internacional de Unidades (SI), Sistema (2012 e 2014), este Apêndice é um resumo atualizado 

de suas principais normas exemplificadas e que abordam a forma correta como devem ser re-

presentadas as grandezas e suas respectivas unidades, que, na experiência do autor da propos-

ta, algumas vezes são negligenciadas ou desconhecidas tanto por parte de algumas publica-

ções como por alunos e até mesmo por alguns professores. 

Os tópicos 3 e 4 servem para ilustrar aos alunos a importância de estar sempre atento 

às unidades das grandezas físicas utilizadas, relatando casos reais de acidentes que poderiam 

ter sido evitados, caso os responsáveis pelo controle do voo ou do abastecimento tivessem es-

tado mais atentos ao sistema de unidades utilizado em suas tarefas. 

O Apêndice B6 – Fontes (Valores de Referência e Incertezas) é composto por infor-

mações a respeito dos valores de referência e de suas respectivas incertezas, algumas vezes 

não representadas pela dificuldade em obtê-las mesmo nas melhores fontes. 

O Apêndice B7 – Questões Conceituais: Torque, Momento Angular, Momento de 

Inércia e Princípio de Conservação do Momento Angular é composto por questões conceitu-
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ais que abordam os assuntos mencionados no próprio título do Apêndice, além da 2ª Lei de 

Newton para Rotações. 

Espera-se que os alunos não só compreendam a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas), 

mas que sejam capazes de transplantar o conhecimento adquirido para outros contextos, ou 

seja, para uma ampla variedade de situações do cotidiano ou não. O ideal é que se disponibi-

lize este Apêndice aos alunos sem as respostas às questões e apenas ao término da aplicação 

da 2ª Parte. Solicitar a cada grupo de alunos que escolha uma questão do seu interesse, dando 

uma ou duas semanas para que a responda. Um novo encontro, então, deverá ser marcado pa-

ra que se discutam as soluções apresentadas. 

O Apêndice B8 – Demonstração da versão aperfeiçoada da 3ª Lei de Kepler (Lei 

dos Períodos) para corpos celestes em movimento circular uniforme (MCU) em torno do cen-

tro de massa (CM) comum., como o próprio título indica, trata-se da demonstração da versão 

aperfeiçoada da 3ª Lei de Kepler para o caso em que a massa dos corpos celestes não apresen-

ta diferença apreciável e aparece expressa pela primeira vez na questão 10 da 1ª Parte. É inte-

ressante que os alunos tentem compreender a demonstração por si só e, caso isso não aconte-

ça, solicitem o auxílio do professor. 
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2 1
a
 PARTE  (Lei das Órbitas Elípticas e Lei dos Períodos) 

 

 

 
 

Figura 1 - Representação artística fora de escala de distância do 

nosso Sistema Solar com os planetas em cores falsas, 

localizados no mesmo plano e alinhados. Fonte: NASA – Solar 

System Exploration. Our Solar System. 

 

1) Considere a representação artística do nosso Sistema Solar conforma a Figura 1. Imagine 

agora um intervalo de tempo (Δt) correspondente a 1/2 ano terrestre (6 meses) após a 

posição em que os planetas lá se encontravam alinhados com o Sol. Qual dos esquemas a 

seguir melhor representa a posição relativa dos planetas Terra, Marte e Júpiter em órbita 

em torno do Sol naquela condição? Nota: os planetas Terra, Marte e Júpiter e o Sol estão 

representados fora de escala de tamanho e de distância e com cores falsas. Nota: por 

simplificação, todas as órbitas dos planetas estão representadas em um mesmo plano 

orbital e com todos os periélios (posição em órbita mais perto do Sol) e afélios (posição 

em órbita mais afastada do Sol) alinhados. 

  

Justifique sua resposta. 
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(A) 

 

 

(C) 

 

 

(E) 

 

(B) 

 

 

(D)

 

 

(F) 

Nenhuma das respostas anteriores. 
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Resposta: 

 

A resposta será discutida após a resolução da última questão desta 1
a
 Parte. 

 

2.1  Cônicas: em especial as propriedades das elipses & 1ª Lei de Kepler (Lei das Órbitas 

Elípticas) 

 

2) Johannes Kepler (1571 − 1630), astrônomo e matemático 

alemão, aperfeiçoou o Sistema Heliocêntrico de Copérnico
1,2

 

ao introduzir a elipse como órbita dos planetas em torno do 

Sol e ao descrever esta de maneira mais precisa, a partir das 

três leis fundamentais da mecânica celeste que enunciou (Leis 

de Kepler)
3
. Seu trabalho fundamentou-se, sobretudo, em 

dados astronômicos obtidos pelo seu mestre, o astrônomo 

dinamarquês Tycho Brahe (1546 − 1601), com quem manteve 

uma relação bastante conflituosa durante o tempo em que 

trabalharam juntos. Tais Leis, obtidas de maneira empírica
4
, 

foram anos mais tarde demonstradas
5
 pelo filósofo, físico e matemático inglês Isaac 

Newton (1642 − 1727). O enunciado da 1ª Lei de Kepler, também conhecida como Lei 

das Órbitas Elípticas, é o seguinte: 

 

O planeta em órbita em torno do Sol descreve uma 

elipse em que o Sol ocupa um dos focos.
6
 

 

Mas afinal, o que é uma elipse? Elipse, parábola e hipérbole são cônicas. A 

circunferência é um caso particular de elipse. 

                                                             
 

1
          Nicolau Copérnico (1473 − 1543), astrônomo e matemático polonês. 

2
      Sistema Heliocêntrico do astrônomo grego Aristarco de Samos (310 – 250 a.C.), anterior, portanto, ao de 

Copérnico, consulte o tópico 2 do Apêndice B4. 
3
         Leis de Kepler, em versão aprofundada, Cf. Reinhardt (1975, cap. 10-12). 

4
        Do antigo grego empeirikós, significa experiência. 

5
                                     Demonstração de Newton para a 1ª Lei de Kepler (Lei das Órbitas Elípticas), Cf. Newton (2012a, p. 101-102); 

2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas), Cf. Newton (2012a, p. 83-84) e 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos), Cf. 

Newton (2012a, p. 108). 
6
                              1ª Lei de Kepler (Lei das Órbitas Elípticas) em versão generalizada, consulte o tópico 1 do Apêndice B3. 
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Figura 3 - Representação dos contornos das interseções de planos em cones 

(elipse, parábola e hipérbole). 

 

Mas afinal, o que caracteriza uma cônica? 

 

Denomina-se cônica C o lugar geométrico dos pontos 

de um plano cuja razão entre as distâncias a um ponto 

fixo F e a uma reta fixa t, tal que F  t, é igual a 

uma constante ε. O ponto fixo F é chamado de foco; a 

reta fixa t, de diretriz e a razão constante ε 

7
, de 

excentricidade da cônica. 

 

Como as trajetórias dos planetas são elípticas
8
, observe, na figura a seguir, a 

definição de cônica a partir da análise de cada uma das formas como uma elipse pode ser 

definida: 

 

                                                             
 
7
                         Letra grega minúscula épsilon. 

8
        A trajetória depende do observador. No caso, escolheu-se um observador localizado sobre um eixo que passa 

pelo centro da órbita da Terra e seja perpendicular ao plano orbital que a contém (vista superior). 
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Figura 4 - Elipse com seus focos (F1 e F2), diretrizes (t1 e t2), semieixo maior (a) e 

semieixo menor (b). A excentricidade (ε) da elipse pode ser calculada por meio de 
ε = h/g (para qualquer ponto da cônica). Observe que, para a determinação da 

excentricidade da elipse tomando-se por base o ponto P1 pertencente a ela, utilizou-

se a distância h1 em relação ao foco F1 e a distância g1 em relação à diretriz t1. Salvo 

erros de medição, o resultado matemático será o mesmo, se for tomada por base a 

distância h2 em relação ao foco F2 e a distância g2 em relação à diretriz t2, ou seja, 

ε = h1/g1 = h2/g2. 

 

É possível demonstrar que a excentricidade de uma elipse pode ser calculada 

também como sendo ε = c/a, forma esta que muitos livros de Matemática assumem como 

definição. No caso da elipse, 0 < ε < 1. Apesar de existirem órbitas parabólicas (ε = 1) e 

hiperbólicas (ε > 1), não para planetas, mas sim para cometas, este trabalho irá se dedicar 

somente a órbitas elípticas (incluindo circunferências). 

 

Considere a elipse da Figura 4 que pode estar representando a órbita elíptica de 

um hipotético planeta em torno do Sol. O ponto P1 identificado na elipse foi escolhido 

como exemplo e representa a posição do referido planeta em um dado instante de tempo. 

Escolha e identifique outro ponto (P2) na elipse. Para cada um dos pontos P1 e P2, meça 

com uma régua as distâncias h e g em relação a cada uma das diretrizes t1 e t2 e, em 

seguida, para a elipse, as distâncias c e a. Complete as Tabelas 1 e 2. Calcule então a 

excentricidade da elipse (ε) pelos dois métodos descritos. Considere o fator de escala  

1 cm : 1 au.
9
 Só para saber, 1 au (unidade astronômica) é uma unidade de distância 

                                                             
 
9
             : significa: corresponde a. 
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frequentemente utilizada na Astronomia, sendo, por convenção
10

, igual ao tamanho do 

semieixo maior (a) da órbita da Terra em torno do Sol ≈ 1,496 x 10
8
 km 

11
. Será 

“provado” por você mais adiante que o semieixo maior (a) da órbita de um planeta 

qualquer em torno do Sol é igual a sua distância orbital média (dom) em torno do 

mesmo.
12

 

 

Tanto a medição de h como a de g, por melhor que seja feita e com os melhores 

instrumentos, sempre apresentará incerteza associada. No caso da divisão, o resultado 

deverá apresentar sempre o mesmo número de algarismos significativos do dividendo ou 

do divisor, o que menor possuir. Além disso, toda e qualquer medida deverá ser sempre 

expressa com o mesmo número de casas decimais de sua incerteza associada. No presente 

caso, para as medidas de distância (h, g, c e a), a incerteza associada a cada uma dessas 

medidas será, por critério pré-estabelecido (simplificação), metade da menor resolução de 

medição do instrumento utilizado
13,14

, usando uma régua plástica (1 mm   /  2 = 0,5 mm = 

0,05 cm). O último algarismo da medida é chamado de algarismo duvidoso
15

, assim 

sendo, expresse tais medidas com o algarismo duvidoso (o último) como sendo 0 (zero) 

ou 5 (cinco). 

 

No momento de expressar nas Tabelas 1 e 2 as medidas indiretas para a 

excentricidade (ε), não se esqueça de respeitar o número de casas decimais da incerteza 

associada (combinada)
16

, assim como o arredondamento de números decimais
17

. A 

excentricidade (ε) da elipse pode ser calculada por meio de 

 

 h

g
  . (1) 

 
                                                             
 
10

                               Alteração na definição da unidade astronômica (au), consulte o tópico 5 do Apêndice B5.  
11

                               ≈ significa: aproximadamente igual a. 
12

                              Cf. Silva (2011). 
13

                 É preciso ressaltar a importância de se realizar o maior número possível de medições de uma grandeza física, 

a fim de que se obtenha uma melhor estimativa tanto para ela, quanto para sua incerteza padrão. Consulte os 

tópicos 1, 2, 3 e 4 do Apêndice B2. 
14

       Segundo Lima Junior (2013, p. 36), para o caso de uma única medição com instrumento digital, a incerteza 

associada à grandeza medida pode ser estimada como sendo o menor valor não nulo do mostrador. 
15

                              É possível expressar uma medida com mais de um algarismo duvidoso? Consulte o tópico 5 do Apêndice B1.  

16
                              Como calcular δε? máx 2

h g g h

g

 


  
 . Consulte o tópico 7 do Apêndice B2. 

17
                            Regras de Arredondamento na Numeração Decimal, consulte o tópico 1 do Apêndice B1. 
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Tabela 1 - Determinação da excentricidade (ε) a partir de h e g. 

 

 h ± 0,05 

(au) 

g ± 0,05 

(au) 
ε ± ε 

    

elipse (P1) 1,55 2,65 0,58 ± 0,03 

elipse (P1) 4,55 7,60 0,60 ± 0,01 

elipse (P2)    

elipse (P2)    

 

E, também, pode ser calculada por meio de 

 

 c

a
  .  (2) 

 

Tabela 2 - Determinação da excentricidade (ε) a partir de c e a.
18

 

 

 c ± 0,05 

(au) 

a ± 0,05 

(au) 
ε ± ε 

    

elipse   ± 

 

Atenção: c > 0. 

 

Compare entre si os resultados encontrados para a excentricidade (ε) da elipse, 

levando em conta suas respectivas incertezas. A que conclusão chegou?  

 

Resposta: 

 

Tabela 3 - Determinação da excentricidade (ε) a partir de h e g. 

 

 h ± 0,05 

(au) 

g ± 0,05 

(au) 
ε ± ε 

    

elipse (P1) 1,55 2,65 0,58 ± 0,03 

elipse (P1) 4,55 7,60 0,60 ± 0,01 

elipse (P2)   ± 

elipse (P2)   ± 

 

                                                             
 

18
                     Como calcular δε? 

máx 2

c a a c

a

 


  
 . Consulte o tópico 7 do Apêndice B2. 
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Tabela 4 - Determinação da excentricidade (ε) a partir de c e a. 

 

 c ± 0,05 

(au) 

a ± 0,05 

(au) 
ε ± ε 

    

elipse 1,85 3,10 0,60 ± 0,03 

 

Note que os intervalos de confiança para a excentricidade (ε) apresentam regiões 

de interseção (compatibilidade), o que denota a possibilidade de as formas de se calcular 

ε serem compatíveis entre si. É importante observar que, mesmo repetindo o mesmo 

procedimento para um número “grande” de pontos da elipse, somente após uma 

demonstração analítica, é que se poderá ter certeza da veracidade ou não da conclusão 

acima.
19

 

 

3) Considere a elipse da Figura 5, que pode estar representando a órbita elíptica de um 

hipotético planeta em torno do Sol. O ponto P1 identificado na elipse foi escolhido como 

exemplo e representa a posição do referido planeta em um dado instante de tempo. 

Escolha e identifique outro ponto (P2) na elipse. Para cada ponto escolhido, meça com 

uma régua as distâncias d1 e d2 do ponto em questão a cada um dos focos F1 e F2 e 

complete a Tabela 5, somando (S) as distâncias d1 e d2. Considere o fator de escala 1 cm : 

1 au. Só para saber, 1 au (unidade astronômica) é uma unidade de distância que, por 

convenção, é igual ao semieixo maior (a) da órbita da Terra em torno do Sol ≈ 1,496 x 

10
8
 km. 

 

                                                             
 
19

    Cf. Chalmers (1993). [Em especial os capítulos I - Indutivismo: ciência como conhecimento derivado dos 

dados da experiência; II - O problema da indução e III - A dependência que a observação tem da teoria.] e 

tópico 1 do Apêndice B4. 
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Figura 5 - Representação das distâncias d1 e d2 para a órbita elíptica em 

torno do Sol de um hipotético planeta. A reta que passa pelo afélio, 

periélio e focos (F1 e F2) chama-se Linha das Apsides. 

 

No caso da soma, o resultado deverá apresentar sempre o mesmo número de 

casas decimais da parcela de menor número de casas decimais. Além disso, toda e 

qualquer medida deverá ser sempre expressa com o mesmo número de casas decimais de 

sua incerteza associada (combinada). Expresse a medida indireta da soma (S) com o 

algarismo duvidoso (o último) como sendo 0 (zero) ou 5 (cinco) e não se esqueça de 

respeitar o número de casas decimais da incerteza associada (combinada)
20

, assim como o 

arredondamento de números decimais
21

. 

 

A soma (S) é calculada por meio de 

 

 
1 2S d d  . (3) 

 

Tabela 5 - Determinação da soma (S) a partir de d1 e d2. 

 

 d1 ± 0,05 

(au) 

d2 ± 0,05 

(au) 
S ± S 
(au) 

    

P1   ± 

P2   ± 

 

Meça agora com uma régua o semieixo maior (a) da órbita do hipotético planeta 

em torno do Sol. 

 

(semieixo maior (a)  ± a) au = (              ± 0,05) au 

 

Determine a medida indireta de 2a, mas não se esqueça de respeitar o número de 

casas decimais da incerteza associada (combinada)
22

, assim como o arredondamento de 

números decimais. 

 

(2 x semieixo maior (a) ±  (2a)) au = (              ±     ) au 

                                                             
 
20

                              Como calcular δS? 
máx 1 2S d d    . Consulte o tópico 7 do Apêndice B2. 

21
                              Regras de Arredondamento na Numeração Decimal, consulte o tópico 1 do Apêndice B1. 

22
                              Como calcular δ(2a)? 

máx máx(2 ) ( ) ( ) ( ) 2 ( )a a a a a a         . Consulte o tópico 7 do Apêndice B2. 
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a) Compare entre si os resultados encontrados para as somas (S), levando em conta suas 

respectivas incertezas. A que conclusão chegou? 

 

b) Compare os resultados das somas (S) com o semieixo maior (a) da elipse, levando 

em conta suas respectivas incertezas. A que conclusão chegou? 

 

Resposta: 

 

Tabela 6 - Determinação da soma (S) a partir de d1 e d2. 

 

 d1 ± 0,05 

(au) 

d2 ± 0,05 

(au) 
S ± S 
(au) 

    

P1 2,65 4,55 7,2 ± 0,1 

P2   ± 

 

(semieixo maior (a)  ± a) au = (3,60 ± 0,05) au 

 

(2 x semieixo maior (a) ±  (2a)) au = (7,2 ± 0,1) au 

 

a) S = d1 + d2 = constante. 

 

b) S = d1 + d2 = 2a = constante. (4) 

 

Note que os intervalos de confiança para a soma (S) apresentam regiões de 

interseção (compatibilidade), o que denota a possibilidade de que a propriedade S = d1 + 

d2 seja verdadeira. É importante observar que, mesmo repetindo igual procedimento para 

um número “imenso” de pontos, somente após uma demonstração analítica pode-se 

afirmar com certeza ou não que S = d1 + d2 = 2a = constante, outra forma de definir a 

elipse como sendo o lugar geométrico dos pontos no plano, cuja soma das distâncias a 

dois pontos fixos (denominados focos) é constante. 

 

4) Qual das figuras a seguir mais se assemelha ao formato (aparência) da órbita da Terra em 

torno do Sol para um observador localizado sobre um eixo que passe pelo centro dela e 

seja perpendicular ao plano orbital que a contém (vista superior)? Justifique sua resposta. 
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Figura 6 - Qual das elipses melhor representa a órbita da Terra em torno do Sol? 

 

Resposta: 

 

A resposta será discutida na resolução da próxima questão. 

 

5) Uma consequência da definição de excentricidade (ε) vista na questão 2 é que ela pode 

também ser calculada como sendo a razão entre o semieixo maior (a) e a metade da 

distância entre os focos (c), ou seja, ε = c/a. Sabendo que a excentricidade da órbita 

elíptica
23

 da Terra em torno do Sol é ε ≈ 0,02, responda: qual das figuras a seguir mais se 

assemelha ao formato (aparência) da órbita da Terra em torno do Sol para o mesmo 

observador da questão anterior? Dica: para cada uma das elipses use os valores (abcissas) 

presentes no eixo x (Figura 7), obtenha c e a e, a seguir, complete as duas primeiras 

colunas da Tabela 7. Calcule a excentricidade (ε) de cada uma delas, complete a última 

coluna e, então, compare os resultados obtidos com o valor fornecido para a excentri-

cidade da órbita da Terra em torno do Sol. Nota: nessa questão não se preocupe com o 

cálculo da incerteza associada à excentricidade (ε) para cada uma das elipses, pois elas 

já estão fornecidas na própria tabela. 

 

 

                                                             
 
23

                    Para conhecer outros elementos orbitais além da excentricidade, consulte o tópico 2 do Apêndice B3. 
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Figura 7 - Qual das elipses melhor representa a órbita da Terra em torno do Sol? 

 

Como visto anteriormente, a excentricidade (ε) da elipse pode ser calculada por 

meio de 

 

c

a
  . 

 

Tabela 7 - Determinação da excentricidade (ε) a partir de c e a. 

 

 c ± 0,1 

(u.m.) 
24

 

a ± 0,1 

(u.m.) 
ε ± ε 

    

elipse (A)   ± 0,03 

elipse (B)   ± 0,04 

elipse (C)   ± 0,03 

 

Resposta: 

 

Tabela 8 - Determinação da excentricidade (ε) a partir de c e a. 

 

 c ± 0,1 

(u.m.) 

a ± 0,1 

(u.m.) 
ε ± ε 

    

elipse (A) 0,1 3,0 0,03 ± 0,03 

elipse (B) 3,0 4,2 0,71 ± 0,04 

elipse (C) 5,0 5,8 0,86 ± 0,03 

 

Tabela 9 - Excentricidades (ε) das órbitas dos planetas do Sistema Solar. 

(HAYNES, 2016, seção 14.3).
25

 

 

Planeta Excentricidade 

(ε) 

  

Mercúrio 0,2056 

Vênus 0,0068 

Terra 0,0167 

Marte 0,0934 

Júpiter 0,0484 

Saturno 0,0542 

Urano  0,0472 

                                                             
 
24

       u.m. é a abreviação escolhida pelo autor da proposta para unidade de medida de comprimento, que, no pre-

sente caso, está aqui definida como sendo a distância entre duas marcações consecutivas no eixo x. 
25

                            ε, consulte o tópico 1 do Apêndice B6. 
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Netuno 0,0086 

 

Mercúrio é o planeta do Sistema Solar que apresenta órbita com maior excen-

tricidade (ε), em torno de 0,2, valor “bem” menor do que o encontrado para as elipses B 

(0,7) e C (0,9) da Figura 7. Ou seja, a órbita de cada planeta do Sistema Solar, salvo 

Mercúrio, apresenta o aspecto de circunferência. Note que é um erro bastante comum 

livros didáticos representarem a órbita de cada planeta do Sistema Solar com “grande” 

excentricidade (ε). Esse erro muitas vezes é motivado pela concepção errônea da origem 

das estações do ano estar atrelada à distância variável da Terra em relação ao Sol, confor-

me a Terra orbita o Sol ao longo do ano
26

 (CANALLE, 2003). 

 

Perceba que a elipse A apresenta excentricidade 0,03 ± 0,03, ou seja, o valor 

mais provável para sua excentricidade está no intervalo [0,00; 0,06], que contém o valor 

0,02. 

 

Observação: 

 

Partindo de 
c

a
   e de 2 2 2a b c  (Teorema de Pitágoras, vide Figura 5) e, 

sendo, portanto,  2 2c a b  , pode-se escrever 

 

2 2a b

a



 , 

2 2

2

a b

a



 , 

2 2

2 2

a b

a a
   , 

 

e, enfim, 

 

 2

2
1

b

a
   . (5) 

                                                             
 
26

                         Joãozinho da Maré de Caniato (1983), consulte o tópico 3 do Apêndice B3. 
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Nesta expressão final, tomando a b , tem-se 0  , o que permite concluir que 

quanto mais próximo da trajetória circular se estiver, mais a excentricidade (ε) se 

aproxima de zero. 

 

6) Determine literalmente a razão R = dp /da em função apenas da excentricidade (ε) da 

órbita de um hipotético planeta em torno do Sol, sendo dp a distância entre o Sol e o 

periélio e da entre o Sol e o afélio. Dica: encontre inicialmente dp e da em função apenas 

do semieixo maior (a) e da metade da distância focal (c) e, em seguida, utilize ε = c/a 

para reescrever dp e da em função apenas do semieixo maior (a) e da excentricidade (ε). 

 

 
 

Figura 8 - Representação da órbita elíptica de semieixo maior (a) e 

semieixo menor (b) de um hipotético planeta em torno do Sol. 

 

Em seguida, calcule a razão (R) para uma órbita circular e para a órbita da Terra 

em torno do Sol, cuja excentricidade (ε) aproximada é 0,02. 

 

Resposta: 

 

Determinando dp e da em função apenas de a e c e, em seguida, utilizando ε = 

c/a, chega-se a: 

 

p

a

(1 )

(1 )

d a c a a a

d c a a a a

 

 

       


       
. 
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Estabelecendo a razão (R), obtém-se: 

 

 
p

a

1

1

d
R

d






 


. (6) 

 

No caso da órbita circular, ε = 0, então, 

 

p

a

1
d

R
d

   (exato). 

 

No caso da órbita da Terra em torno do Sol, ε ≈ 0,02, então, 

 

p

a

1 0,02 0,98
0,96

1 0,02 1,02

d
R

d


   


. 

 

Conclui-se, então, que a órbita da Terra, apesar de ser uma elipse para um 

observador localizado sobre um eixo que passe pelo centro dela e seja perpendicular ao  
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Importante 

 

 

Considere, a partir de então, a palavra planeta como sinônima de hipotético planeta 

devido ao fato de a excentricidade de sua órbita não ter compromisso algum com a dos reais 

planetas do Sistema Solar que apresentam, como já se viu, excentricidades “muito” próximas 

a zero. É importante observar que é válida para outros sistemas planetários toda a discussão 

realizada e que ainda está por vir, entretanto, alguns resultados dependerão de particularidades 

de cada sistema, como será visto adiante. Assim sendo, o termo planeta pode ser substituído 

por asteroide ou satélite sem que haja prejuízo algum à discussão. 
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2.2  Lei da Gravitação Universal & Modelo de Partícula 

 

7) Newton, na tentativa de demonstrar a 1ª Lei de Kepler 

(Lei das Órbitas Elípticas), enunciou  

27
, em seu monumen-

tal tratado Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natu-

ral (Principia), publicado em 1687, dentre muitas outras 

importantes contribuições (inclusive suas três famosas 

Leis), uma Lei
28

 de âmbito Universal, que trouxe nova luz 

ao conhecimento de sua época ao unificar a Física do 

mundo sublunar (região que está abaixo da Lua, entre a 

Terra e a Lua, do mundo corruptível, das mudanças) e a do 

mundo supralunar (região que está além da Lua, 

incluindo-a, dos planetas, das estrelas fixas na esfera celeste, do mundo imutável e perfei-

to), separadas por mais de 2.000 anos, até então, pelas ideias do filósofo grego Aristóteles 

(384 a.C. – 322 a.C.). Com a Lei de Newton de Atração das Massas, mais conhecida co-

mo Lei da Gravitação Universal, os movimentos dos corpos celestes, assim como o de 

queda de uma maçã do alto de uma macieira, puderam ser descritos a partir de então pela 

ação de forças atrativas de mesma natureza, no caso, gravitacional. A Lei da Gravitação 

Universal    

29,30,31,32
 pode ser enunciada em linguagem atual como se segue: 

 

Considere duas partículas. Elas se atraem gravitacio-

nalmente por meio de uma força (Fg) que atua em ca-

da uma delas, cujo módulo é diretamente proporcional 

ao produto de suas massas gravitacionais (M e m) e 

inversamente proporcional ao quadrado da distância 

(d  

2
) que as separam. 

                                                             
 
27

                                Lei da Gravitação Universal segundo Newton, consulte o tópico 4 do Apêndice B4. 
28

             Não aceitação imediata da Lei da Gravitação Universal em detrimento da Teoria dos Vórtices de Descartes, 

consulte o tópico 5 do Apêndice B4. 
29

                               Concepção de Newton acerca da natureza da gravidade, consulte o tópico 6 do Apêndice B4. 
30

      A distinção conceitual entre partícula e corpo extenso será trabalhada na questão 8 desta primeira parte da 

sequência didática. 
31

                Segundo Roditi (2005, p. 147), massa gravitacional é “A massa de um corpo determinada segundo a for-

ça que experimenta num campo gravitacional.” e massa inercial é “A massa de um corpo determinada pela 

segunda lei de Newton, em contraste com a massa determinada pela proporcionalidade à força gravitaci-

onal.”. Para saber um pouco mais sobre o desenrolar histórico sobre a igualdade entre massa inercial e massa 

gravitacional, consulte o tópico 7 do Apêndice B4. 
32

                               Lei da Gravitação Universal x Teorias da Relatividade, consulte o tópico 8 do Apêndice B4. 
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A constante de proporcionalidade é conhecida como constante da gravitação 

universal (G). Em termos matemáticos, tal Lei pode ser expressa da seguinte forma: 

 

 
g 2

G M m
F

d

 
 . (7) 

 

Com base no texto apresentado, responda: 

 

a) Qual é o alcance da força gravitacional (Fg)? No sentido de existir uma distância d, a 

partir da qual partículas deixam de interagir gravitacionalmente entre si. Sugestão: 

plote o gráfico força gravitacional (Fg) no eixo y versus distância (d) no eixo x e 

observe como o módulo da força gravitacional se comporta com o aumento da 

distância entre as partículas. 

 

 
 

Figura 10 - Plote o gráfico força gravitacional (eixo y) versus distância (eixo x). 

 

Resposta: 

 

 
 

Figura 11 - Gráfico força gravitacional (eixo y) versus distância (eixo x). 
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Sendo g 2

G M m
F

d

 
 , perceba que quanto maior for a distância entre as 

partículas maior será o denominador da fração, o que a torna cada vez menor. Logo, 

o g 2  
lim lim 0

d d

G M m
F

d   

 
  . 

 

Não existe tal distância. O eixo x é uma assíntota para a função apresentada. 

 

O fato de apresentar um alcance ilimitado e não sofrer blindagem é 

responsável pela maneira como o próprio Universo se estrutura em larga escala. 

 

b) No Sistema Internacional de Unidades (SI)
33,34,35

, a unidade da constante da 

gravitação universal (G) é expressa a partir de que unidades de base? Sugestão: isole 

G na Lei da Gravitação Universal e defina a unidade de G em termos da unidade de 

cada uma das grandezas físicas que ficaram à direita da igualdade. 

 

unidade SI ( )G   

 

Resposta: 

 

Em termos matemáticos, a constante da gravitação universal (G) é expressa 

da seguinte forma: 

 

2
g

g 2

F dG M m
F G

M md

 
  


, 

 

2 2
1 3 2

2 2 2

N m m m
unidade ( ) SI = = kg = kg m s

kg s kg
G  

    . 

                                                             
 
33

                             Sistema Internacional de Unidades (SI), consulte o tópico 1 do Apêndice B5. 
34

                      Para conhecer a história da sonda Mars Climate Orbiter (EUA), que se perdeu devido a erro humano causado 

por uma confusão de unidades, consulte o tópico 3 do Apêndice B5. 
35

         Para conhecer a história do voo 143 da Air Canada, cujo avião se envolveu em um grave acidente por ficar 

sem combustível em pleno voo pelo uso desatento de fatores de conversão de unidades em seu abastecimen-

to, consulte o tópico 4 do Apêndice B5. 
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G ≈ 6,67 x 10
–11

 N  

.
  m

2
  /  kg

2  36,37
 

 

8) A Lei da Gravitação Universal, conforme enunciada na questão anterior, refere-se à 

interação entre partículas. Corpos celestes podem ser tratados como tais? Um corpo pode 

ser considerado como sendo uma partícula (ponto material (p.m.)) quando a sua estrutura 

interna e as suas dimensões espaciais, ao serem comparadas com outras presentes no 

mesmo sistema do qual faz parte, forem “muito” menores ou irrelevantes a ponto de não 

interferirem na análise e compreensão do fenômeno em estudo. O sistema aqui tratado é o 

Sistema Solar, e o fenômeno é o movimento orbital dos planetas em torno do Sol. Assim 

sendo, deve-se comparar alguma dimensão relevante dos planetas e do Sol (ex.: o seu raio 

equatorial (r)) com a distância orbital média (dom), que “provará” ser, na questão 26, 

igual ao semieixo maior (a) da órbita de cada planeta. 

 

Considere a Tabela 10 com o raio equatorial (r) de cada planeta do Sistema 

Solar e do Sol e o semieixo maior (a) da órbita de cada planeta em torno do Sol. Nota: 

por simplificação, nesta questão não se preocupe com o cálculo da incerteza associada à 

razão a/r ((a/r)). 

 

Tabela 10 - Semieixo maior (a) da órbita em torno do Sol e raio equatorial (r) dos planetas do Sistema Solar. 

(HAYNES, 2016, seção 14.2-3).
38

 

 

 semieixo maior (a)  

(x 10
7
 km) 

raio equatorial (r) 

(x 10
3
 km) 

a/r 

 

OG (a/r) p.m.? 

      

Mercúrio 5,791 2,44 2,37 x 10
4
 10

4
 Sim 

Vênus 10,82 6,05    

Terra 14,96 6,38    

Marte 22,79 3,40    

Júpiter 77,84 71,5    

Saturno 142,7 60,3    

Urano 287,1 25,6    

                                                             
 
36

                       Para conhecer a história em detalhes da busca incansável do cientista inglês Henry Cavendish (1731 − 1810) 

pela determinação da densidade da Terra, que permitiu a posteriori a determinação da constante da 

gravitação universal (G) com um nível de precisão e acurácia sem precedentes para a sua época, consulte 

Crease (2006, cap. 5). E para se aprofundar ainda mais, consulte Cavendish (1798). 
37

                        Valor de Referência de G = (6,67408 ± 0,00031) x 10
−11

 kg
−1

 
.
 m

3
 
.
 s

−2
. Fontes: NATIONAL INSTITUTE OF 

STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Physical Reference Data – Fundamental Physical Constants. 

Values of the Fundamental Physical Constants. Disponível em: <http://physics.nist.gov/cuu/Constants/ 

index.html> Acesso em: 02 jun. 2017 e UNITED STATES NAVAL OBSERVATORY (USNO). The Astro-

nomical Almanac Online! 2017 Selected Astronomical Constants. Disponível em: <http://asa.usno.navy. 

mil/SecK/Constants.html> Acesso em: 02 jun. 2017. 
38

                             a e r, consulte o tópico 2 do Apêndice B6. 



225 
 

 

Netuno 449,8 24,8    

Sol * 5,791 696    
* Distância em relação ao planeta Mercúrio. 

 

Escolha outro corpo celeste (planeta e/ou o Sol) que não seja o planeta Mercúrio, 

já escolhido como exemplo, e siga as instruções a seguir: 

 

a) Calcule a razão (a/r) entre o semieixo maior (a) da órbita do planeta escolhido e o 

seu raio equatorial (r) e complete a Tabela 10 expressando o resultado em notação 

científica
39

. Ao representar o resultado de uma operação matemática, atenção! Não se 

esqueça de respeitar as regras que regem a quantidade de algarismos significativos e 

de arredondamento de números decimais
40

. 

 

No caso de ter escolhido o Sol como o corpo celeste, a comparação se dará 

entre o raio equatorial (r) do Sol e a distância deste ao planeta mais próximo 

pertencente ao Sistema Solar, no caso, Mercúrio. 

 

b) Ordem de grandeza é um valor estimado de uma grandeza, uma potência de dez que 

melhor a representa. Com frequência, pode ser estimada usando-se suposições 

plausíveis e cálculos simples. Determine a ordem de grandeza (OG) da razão (a/r) e 

complete a Tabela 10 para cada planeta escolhido, utilizando para tal o critério de 

que, se N  for maior ou igual a 10 3,16
41

, então, a ordem de grandeza do 

resultado será dada por OG = 10
m+1

; caso contrário, 10
m

. 

 

Adote o critério de que, se a ordem de grandeza (OG) da razão (a/r) for 

maior ou igual a 10
2
, o planeta escolhido poderá ser considerado com “boa” 

aproximação, um ponto material; caso contrário, não. Conforme o critério pré-

estabelecido, responda à pergunta presente na última coluna da Tabela 10, 

informando se, no fenômeno em estudo, o planeta escolhido ou o Sol (caso este tenha 

sido escolhido) pode ou não ser considerado um ponto material (p.m.). 

 

                                                             
 
39

                               Notação Científica, consulte o tópico 2 do Apêndice B1. 
40

                               Regras de Arredondamento na Numeração Decimal, consulte o tópico 1 do Apêndice B1. 
41

                              Critérios para se estabelecerem Ordens de Grandeza, consulte o tópico 3 do Apêndice B1. 
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Resposta: 

 

Tabela 11 - Semieixo maior (a) da órbita em torno do Sol e raio equatorial (r) dos planetas do Sistema Solar. 

 

 semieixo maior (a)  

(x 10
7
 km) 

raio equatorial (r) 

(x 10
3
 km) 

a/r 

 

OG (a/r) p.m.? 

      

Mercúrio 5,791 2,44 2,37 x 10
4
 10

4
 Sim 

Vênus 10,82 6,05 1,79 x 10
4
 10

4
 Sim 

Terra 14,96 6,38 2,34 x 10
4
 10

4
 Sim 

Marte 22,79 3,40 6,70 x 10
4
 10

5
 Sim 

Júpiter 77,84 71,5 1,09 x 10
4
 10

4
 Sim 

Saturno 142,7 60,3 2,37 x 10
4
 10

4
 Sim 

Urano 287,1 25,6 1,12 x 10
5
 10

5
 Sim 

Netuno 449,8 24,8 1,81 x 10
5
 10

5
 Sim 

Sol * 5,791 696 8,32 x 10
1
 10

2
 Sim 

* Distância em relação ao planeta Mercúrio. 

 

Segundo o critério pré-estabelecido, tanto o Sol como todos os planetas podem 

ser considerados com “boa” aproximação, pontos materiais. 

 

9) Em se tratando de corpos extensos interagindo gravitacionalmente entre si e que não 

podem ser considerados como pontos materiais conforme o critério pré-estabelecido na 

questão anterior, qual deve ser o procedimento para aplicar a Lei da Gravitação 

Universal? Que distância (d) deverá ser usada no denominador? 

 

g 2

G M m
F

d

 
  

 

(Lei da Gravitação Universal) 

 

Resposta: 

 

Existem duas possibilidades. 

 

A primeira é encontrar a posição do centro de massa (CM) de cada corpo 

extenso, ou seja, o ponto que se move como se toda a massa do corpo (ou do sistema) 

estivesse concentrada nesse ponto ou de forma equivalente como se todas as forças 

externas estivessem aplicadas nele. Em seguida, determinar a distância entre as posições 
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ocupadas pelos dois centros de massa. E finalmente aplicar este resultado no lugar da 

distância (d) que aparece no denominador da Lei da Gravitação Universal. Observe que 

nem sempre é trivial determinar a posição do centro de massa de um corpo, pois aquela 

depende tanto da geometria (forma), que pode ser “bastante complicada”, quanto da 

maneira como a sua massa está distribuída. Esse procedimento envolve uma técnica 

conhecida como integração. 

 

A segunda alternativa é fragmentar cada corpo extenso em pedacinhos tão 

pequenos quanto se queira e calcular o módulo da força gravitacional entre eles, um a um, 

utilizando para tal a Lei da Gravitação Universal. Nesse caso, perceba que a distância (d) 

que aparece no denominador não será constante, variando conforme o par de pedacinhos 

escolhidos. Após a determinação da força gravitacional (módulo, direção e sentido) que 

age em cada pedacinho de cada corpo, realiza-se, para cada corpo em separado, a soma 

vetorial das forças gravitacionais que nele atuam, a fim de se obter a força gravitacional 

resultante que age sobre ele. Este último procedimento também envolve a técnica de 

integração. 

 

2.3  3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) & Modelagem de Sistemas Físicos 

 

10) Mais adiante você demonstrará a 3ª Lei de Kepler, também conhecida como Lei dos 

Períodos, para o caso particular de um planeta em órbita circular em torno do Sol e, a 

seguir, verificará se é possível ou não expandir, de uma forma plausível, o seu uso para o 

caso geral das órbitas elípticas. O enunciado dela é o seguinte: 

 

Para qualquer planeta do Sistema Solar, é constante a 

razão entre o quadrado do período orbital (T 

2
) do 

planeta e o cubo do semieixo maior (a
3
) de sua órbita 

em torno do Sol. 

 

É importante observar que as Leis de Kepler são universais no sentido de 

poderem ser aplicadas também a quaisquer outros sistemas que incluam um corpo central 

de massa “significativamente” maior quando comparada à massa de outro corpo que 

gravite em torno do primeiro, como é o caso de Júpiter e seus satélites. Nesse caso, 

Júpiter estaria fazendo o papel de “Sol” e seus satélites naturais, o papel de “planetas”. 
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Em termos matemáticos, a 3ª Lei de Kepler se traduz pela proporcionalidade entre T 

2
 e 

a
3
, ou seja, 

 

 2

3

T
k

a
 . (8) 

 

Porém, a proporcionalidade anterior, que será demonstrada por você mais 

adiante, é uma simplificação da versão aperfeiçoada da 3ª Lei de Kepler, sem que esta 

faça qualquer menção à necessidade de haver um corpo central de massa “significa-

tivamente” maior. A versão aperfeiçoada é a seguinte: 

 

 

 

2
2 34

T a
G M m


 

 
.
42

 (9) 

 

Essa expressão está escrita para um sistema isolado constituído de dois corpos 

de massas M e m que orbitam ao redor do centro de massa (CM) comum do sistema, 

centro este suposto em equilíbrio em relação a um referencial inercial qualquer. Distam 

eles, respectivamente, r1 e r2, do centro de massa, sendo T o período orbital comum e a, a 

distância entre eles. 

 

Ao analisar o movimento de um corpo celeste em torno de outro de massa 

“significativamente” maior, a massa do primeiro (m) poderá ser considerada desprezível 

quando comparada com a do segundo (M), então, nesse caso: M + m ≈ M. Assim sendo, 

substituindo esse resultado na versão aperfeiçoada, será obtida a relação entre T 

2
 e a

3
, 

originalmente descrita por Kepler: 

 

 2
2 3

Sol

4
T a

G M

 
    

.
43

 (10) 

 

                                                             
 
42

               A demonstração detalhada da versão aperfeiçoada da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) para o movimento 

de corpos celestes em órbitas circulares em torno do centro de massa (CM) comum encontra-se em Reinhardt 

(1975, cap. 12) com muitos outros aprofundamentos. No Apêndice B8 deste produto encontra-se essa de-

monstração com algumas adaptações de cunho didático. 
43

          O símbolo de igual (=) será utilizado ao invés do símbolo de aproximadamente (≈) mesmo sabendo tratar-se 

de uma aproximação, quando mplaneta << MSol. 
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Dessa forma, a questão que se coloca é: “A massa de um planeta do Sistema 

Solar pode ou não ser considerada desprezível quando comparada com a massa do Sol?”. 

Para responder a essa pergunta, considere a massa do Sol, MSol ≈ 1,99 x 10
30

 kg, e a 

massa não de um planeta, mas do Sistema Planetário Inteiro (sem o Sol) como sendo 

MSPI ≈ 2,67 x 10
27

 kg (HAYNES, 2016, seção 14.2).
44

 Calcule a razão aproximada entre a 

massa do Sol (MSol) e a massa do Sistema Planetário Inteiro (MSPI), ou seja, MSol/MSPI. A 

que conclusão chegou? 

 

Resposta: 

 

30
Sol

27
SPI

1,99 10  kg
745

2,67 10  kg

M

M


 


. 

 

Imagine agora comparar a massa do Sol (MSol) com a massa de apenas um único 

planeta do Sistema Solar. Nesse caso a razão será ainda maior. 

 

Conclui-se, então, que, com “excelente” aproximação, as posições ocupadas pelo 

centro de massa do sistema planetário inteiro e pelo centro de massa do Sol são 

coincidentes. 

 

11) Considere um planeta de massa “muito” menor do que a do Sol. A posição do centro de 

massa (CM) do sistema Sol-Planeta coincide aproximadamente com a do centro de massa 

do próprio Sol, ponto este próximo ao seu centro geométrico? Observação: para o 

cálculo do centro de massa do sistema considerado isolado, considere o Sol na origem do 

sistema de coordenadas (O) conforme a Figura 12. 

 

Levando em conta os dados do Sol e a Tabela 12 com a massa de cada um dos 

planetas do Sistema Solar e o semieixo maior (a) da órbita de cada um deles em torno do 

Sol, escolha um planeta que não seja Vênus, pois este já foi escolhido como exemplo e, 

calcule a posição do centro de massa (xCM) do sistema Sol-Planeta. Dica: antes de iniciar 

os cálculos, reveja: Regras de Arredondamento na Numeração Decimal, Notação 

Científica, Critérios para se estabelecer Ordens de Grandeza e Algarismos Significativos 

                                                             
 

44
                          MSol e MSPI, consulte o tópico 3 do Apêndice B6. 
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(tópicos 1, 2, 3 e 4 do Apêndice B1). A seguir, responda, na própria tabela, se a posição 

do centro de massa (xCM) do sistema Sol-Planeta encontra-se dentro ou fora do Sol. Nota: 

por simplificação, nesta questão não se preocupe com o cálculo da incerteza associada à 

posição do centro de massa ((xCM)). 

 

 
 

Figura 12 - Posição do centro de massa (CM) do sistema Sol-Planeta. 

 

Para duas partículas ou dois corpos que podem ser considerados pontos 

materiais, ou ainda, para dois corpos de que se conheça individualmente o centro de 

massa de cada um deles, a seguinte expressão permite calcular a posição do centro de 

massa do sistema (xCM): 

 

 
1 1 2 2

CM
1 2

m x m x
x

m m

  



. (11) 

 

Fazendo 1 para o Sol e 2 para o planeta e observando a Figura 12 (x1 = 0), então: 

 

 
planeta

CM
Sol planeta

m
x a

M m

 
  
  

. (12) 

Dica: se possível, use uma calculadora científica. 

 

ou 

 

Para o caso em que Sol planeta SolM m M  , então: 
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planeta
CM

Sol

m
x a

M

 
  
 

. 

 

Que tal testar a expressão (12)? 

 

Dica: antes de fazer os cálculos, observe a Figura 12 e descubra as respostas. 

 

Se mplaneta = MSol ≠ 0  xCM = ? 

Se mplaneta = 0 e MSol ≠ 0  xCM = ? 

Se mplaneta ≠ 0 e MSol = 0   xCM = ? 

 

massa do Sol (MSol) ≈ 1,99 x 10
30

 kg (HAYNES, 2016, seção 14.2).45 

 

Tabela 12 - Semieixo maior (a) da órbita em torno do Sol e massa (m) dos planetas do Sistema Solar. 

(HAYNES, 2016, seção 14.3). 

 

 semieixo maior (a) 

(x 10
7
 km) 

massa (m) 

(x 10
24

 kg) 

xCM 

(km) 

CM dentro do Sol? 

     

Mercúrio 5,791 0,330   

Vênus 10,82 4,87 2,65 x 10
2
 Sim 

Terra 14,96 5,97   

Marte 22,79 0,642   

Júpiter 77,84 1899   

Saturno 142,7 568   

Urano 287,1 86,8   

Netuno 449,8 102   

 

raio equatorial do Sol (RSol) = 6,9551 x 10
5
 km (HAYNES, 2016, seção 14.2). 

 

Resposta: 

 

planeta
CM

Sol planeta

m
x a

M m

 
  
  

 

 

Se mplaneta = MSol ≠ 0   xCM = a/2 ( exatamente no meio). 

                                                             
 
45

                           a, m, RSol e MSol, consulte o tópico 4 do Apêndice B6. 
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Se mplaneta = 0 e MSol ≠ 0   xCM = 0 (na posição do centro de massa do Sol). 

Se mplaneta ≠ 0 e MSol = 0   xCM = a (na posição do centro de massa do planeta). 

 

Tabela 13 - Semieixo maior (a) da órbita em torno do Sol e massa (m) dos planetas do Sistema Solar. 

 

 semieixo maior (a) 

(x 10
7
 km) 

massa (m) 

(x 10
24

 kg) 

xCM 

(km) 

CM dentro do Sol? 

     

Mercúrio 5,791 0,330 9,60 x 10
0
 Sim 

Vênus 10,82 4,87 2,65 x 10
2
 Sim 

Terra 14,96 5,97 4,49 x 10
2
 Sim 

Marte 22,79 0,642 7,35 x 10
1
 Sim 

Júpiter 77,84 1899 7,421 x 10
5
 Não 

Saturno 142,7 568 4,07 x 10
5
 Sim 

Urano 287,1 86,8 1,25 x 10
5
 Sim 

Netuno 449,8 102 2,31 x 10
5
 Sim 

 

2.4  Sistemas de Referência (Geocêntrico & Heliocêntrico) 

 

12) Abstraindo o fato de o Universo apresentar ou não um centro propriamente dito, o 

Geocentrismo (Geo+centrismo: Terra no centro, ou referencial na Terra) em relação ao 

Heliocentrismo (Helio+centrismo: Sol no centro, ou referencial no Sol), do ponto de vista 

cinemático, são equivalentes entre si? Em outras palavras, é errado descrever o 

movimento dos planetas, dos satélites, dos asteroides e do próprio Sol considerando a 

Terra como origem do sistema de referência? Justifique sua resposta. 

 

Resposta: 

 

Que tal agora discutir um pouco sobre referenciais? 

 

Simetria dos Conceitos de Repouso e de Movimento 

 

Se um corpo A está em repouso em relação a um 

corpo B, então, necessariamente B está em repouso 

em relação a A. Por outro lado, se um corpo A está 

em movimento em relação a um corpo B, então, 

necessariamente B está em movimento em relação a 

A. 
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Pelo menos do ponto de vista cinemático, dizer que a Terra se move em relação 

ao Sol é equivalente a dizer que o Sol se move em relação à Terra, ou que os dois se 

movem em relação ao centro de massa comum do sistema Sol-Terra, ou ainda, ao centro 

da Via Láctea. Não existem referenciais (sistemas de referência) privilegiados, portanto, 

do ponto de vista cinemático, a escolha ou não de um dado referencial está diretamente 

relacionada ao fato de este ser mais ou menos conveniente ao propósito em questão como, 

por exemplo, permitir a descrição do movimento de um corpo celeste de uma maneira 

mais simples. 

 

13) Discorra sobre a importante contribuição do físico, mate-

mático, astrônomo e filósofo italiano Galileu Galilei (1564 

– 1642) em defesa do Sistema Heliocêntrico de Copérnico 

(Figura 14), assim como sobre a do astrônomo alemão 

Johannes Kepler (1571 − 1630) para o aprimoramento dele, 

o que levou esse sistema a ser aceito gradualmente tanto 

pela comunidade científica quanto pela sociedade, em detri-

mento do Sistema Geocêntrico Ptolomaico-Aristotélico
46

 ( 

Figura 15). 

                                                             
 
46

        Recomendação: professor, antes de fornecer o enunciado desta questão, comente com os alunos os pontos-

chave do Sistema Geocêntrico Ptolomaico-Aristotélico. Evite projetar a longa resposta a esta questão, 

comente-a. E, após o término da questão, não deixe de fornecer uma cópia da resposta aos alunos, seja em 

formato impresso, seja em digital ou em um mural. Não deixe de disponibilizar também os três excelentes 

artigos publicados por Medeiros (2001, 2002, 2003) na Revista Física na Escola (FnE): Entrevista com 

Tycho Brahe, Entrevista com Kepler e Continuação da Entrevista com Kepler: A Descoberta da Terceira Lei 

do Movimento Planetário e dois vídeos, Heliocentrismo e Kepler, produzidos pela TV Cultura, pertencentes à 

série Astronomia – ABC da Astronomia – TV Escola, que podem ser encontrados no endereço listado em 

Sites Recomendados, no final deste Caderno. 
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Resposta: 

 

Se não bastasse Galileu apresentar ao mundo um novo método para investigar o 

Universo, o aperfeiçoamento da luneta (telescópio refrator) e as descobertas realizadas 

(Via Láctea composta por uma miríade de estrelas, montanhas, vales e crateras na Lua, 

quatro dos satélites de Júpiter) por ele com o uso dela em 1610 e publicadas no mesmo 

ano em Sidereus Nuncius (O Mensageiro das Estrelas), ainda assim, muitos dos seus 

contemporâneos acreditavam ser a luneta a responsável pelas novidades (ou ilusões). As 

descobertas anunciadas serviram, para Galileu, de argumentos contra a retórica dos 

partidários do Sistema Geocêntrico Ptolomaico-Aristotélico sob dois pontos fundamen-

tais: 

 

1. A existência de montanhas, vales e crateras na Lua (Figura 16) mostrava que esta era 

composta da mesma matéria da Terra, ou seja, que não havia nada de essencialmente 

diferente na composição dos corpos do mundo sublunar (região que está abaixo da 

Lua, entre a Terra e a Lua, do corruptível, das mudanças) e dos do mundo supralunar 

(região que está além da Lua, incluindo-a, dos planetas, das estrelas fixas na esfera 

celeste, do imutável e perfeito). A interpretação posterior de Galileu, de que as 

manchas solares são fenômenos pertencentes à superfície do Sol, e o surgimento, em 
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1604, de uma nova estrela (Stella Nova Serpentarii), cuja distância até a Terra está 

além da Lua, foram mais alguns argumentos contrários a qualquer distinção entre tais 

mundos, à teoria aristotélica da incorruptibilidade dos céus; 

 

 
 

Figura 16 - Crateras na Lua descobertas por Galileu e ilustradas pelo 

próprio em O Mensageiro das Estrelas (1610). 

 

2. A descoberta de quatro dos satélites de Júpiter (Figura 17), das fases de Vênus e de 

um par de “orelhas” em Saturno que mudava de forma e algumas vezes desaparecia, 

identificado por ele como sendo dois satélites ao seu redor e que mais tarde se 

revelou serem os seus anéis, mostrou ser possível corpos celestes estarem em 

movimento em torno de outros centros, diferentes do da Terra. Com essas 

descobertas, Galileu conseguiu argumentos a favor da possibilidade de o Sistema 

Heliocêntrico de Copérnico estar correto. 

 

 
 

Figura 17 - As quatro “estrelas” (Luas) de Júpiter descobertas por Galileu 

e ilustradas pelo próprio em O Mensageiro das Estrelas (1610). 

 

Em 1632, Galileu publica, sob autorização da Igreja Católica Apostólica 

Romana, mas com a condição de não ser partidário, de apenas mostrar os prós e os 

contras de cada um dos dois sistemas, Dialogo sopra i due massimi sistemi del 

mondo tolemaico e copernicano (Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo 
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ptolomaico e copernicano), um livro em que os compara na tentativa de remover as 

objeções ao Sistema Heliocêntrico de Copérnico. Nele, por meio do diálogo entre 

três personagens, Salviati (que fala pelo próprio autor e defende o Heliocentrismo), 

Simplício (que defende a Física de Aristóteles
47

 e o Geocentrismo de Ptolomeu) e 

Sagredo (um leigo inteligente e culto, sendo o mediador entre os dois), em total 

desacordo com a autorização assim concedida, passa a defender o movimento da 

Terra; tese esta considerada pela Igreja como teologicamente incorreta e divergente 

das ideias do filósofo grego Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.). 

Segundo os partidários de Aristóteles, caso a Terra se movesse, as nuvens, 

os pássaros em voo e os objetos em “queda livre” seriam deixados para trás. Galileu 

combateu essa ideia  

48,49
, afirmando que, se uma pedra fosse abandonada do alto do 

mastro de uma embarcação, um observador a bordo sempre veria aquela cair em 

linha reta, na vertical. E baseado nisso nunca poderia dizer se esta estava em 

movimento ou não. Caso a embarcação se movesse, porém, um observador situado 

na margem veria a pedra descrever uma curva descendente – porque, enquanto cai, 

acompanha o deslocamento horizontal da embarcação. Tanto um observador quanto 

o outro constataria que a pedra chegaria ao convés exatamente no mesmo lugar: o pé 

do mastro. 

Além disso, suas ideias estavam em desali-

nho com o proposto pelo astrônomo grego Cláudio 

Ptolomeu (100 – 170), na grande obra Almagesto, ao 

considerar o Sistema Heliocêntrico publicado pelo 

astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473 − 

1543), no ano de sua morte, em De revolutionibus 

orbium coelestium (Da revolução das esferas celes-

tes), não como uma mera hipótese matemática capaz 

de facilitar a descrição (o cálculo) das órbitas ce-

lestes, como fora autorizado a defender pela Igreja 

por ocasião de sua publicação, mas como uma realidade física, algo superior ao 

                                                             
 
47

                              Cf. Porto (2009). 
48

                              Cf. Galilei (2011, p. 226). 
49

       Na realidade, mais do que isso, Galileu combateu o argumento de autoridade utilizado pelos seguidores de 

Aristóteles. Em Galilei (2011, p. 193), há uma passagem de Salviati que aborda esta questão e, que está 

reproduzida no tópico 3 do Apêndice B4. Combater o argumento de autoridade, na visão do autor, é um 

passo importante para o letramento científico. 
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Sistema Geocêntrico adotado por ela. Este fato muito a desagradou, tendo sido 

Galileu julgado, então, por suspeita de heresia e condenado à prisão perpétua pela 

Inquisição (Tribunal do Santo Ofício), no ano de 1633, devido à sua desobediência 

ao divulgar e ensinar conteúdos contrários à doutrina católica, ou seja, em desacordo 

com a interpretação literal das Escrituras Sagradas
50

 realizada na época.
51

 

Perante o Tribunal, abjurou publicamente de suas ideias e, em virtude do 

prestígio que detinha na época, inclusive junto ao Papa Urbano VIII, sua pena foi 

convertida de imediato em confinamento na casa de pessoas influentes e meses mais 

tarde em prisão domiciliar. Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo 

ptolomaico e copernicano (Galileu) e Da revolução das esferas celestes (Copérnico) 

estiveram incluídos no Index Librorum Prohibitorum (Índice de Livros Proibidos). 

No tocante a Kepler, a introdução da órbita elíptica, algo inimaginável em 

sua época por estar em discordância com o ideal platônico de perfeição (esfera), fora 

a sua principal contribuição para o aperfeiçoamento do Sistema Heliocêntrico de 

Copérnico ao livrá-lo de muitos artifícios ptolomaicos (epiciclos e círculos 

excêntricos, ligeiramente fora do centro físico) que 

ainda continha, a fim de descrever a mudança na 

velocidade dos planetas em órbita, conferindo-lhe 

maior precisão e capacidade expandida para retratar 

de uma maneira mais simples órbitas até então 

complexas como a de Marte com a sua retrogra-

dação (andar para trás). Problema este sobre o qual 

se debruçou por longos anos, apoiando-se nos pre-

cisos dados observacionais do notável astrônomo 

dinamarquês Tycho Brahe (1546 − 1601), seu tutor, 

com quem manteve uma relação extremamente conflituosa. 

Nesta jornada, em 1596, Kepler publicou a primeira das duas versões
52

 de 

                                                             
 
50

                        “Foi então que Josué falou a Iahweh, no dia em que Iahweh entregou os amorreus aos israelitas. Disse Josué 

na presença de Israel: 

‘Sol, detém-te em Gabaon, 

 e tu, lua, no vale de Aialon!’ 

E o sol se deteve e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou dos seus inimigos. 

 Não está isso escrito no livro do Justo? O sol ficou imóvel no meio do céu e atrasou o seu ocaso de quase um 

dia inteiro.” (Js 10.12-13, BJ). 
51

      Para uma versão alternativa dos reais motivos que levaram Galileu a ser condenado, consulte Damasio e  

Peduzzi (2016) em A defesa do Copernicanismo teve papel central nas condenações de Galileu?. 
52

     A segunda edição foi publicada por Kepler no ano de 1621, expandida em relação à primeira, contendo 
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Mysterium Cosmographicum (O Mistério Cosmográfico), uma tentativa sem sucesso 

de salvar o ideal platônico da perfeição circular das órbitas dos planetas. Neste 

sentido, é uma obra que apresenta as teses metafísicas de Kepler, a ideia básica de 

que existe uma harmonia cósmica, uma arquitetura geométrica de Deus para com o 

Universo. Ao assumir a hipótese de os planetas estarem girando em torno do Sol, 

conjecturou que os raios das órbitas circulares dos planetas do Sistema Solar 

deveriam estar na mesma razão (razão harmônica) dos raios de esferas concêntricas 

consecutivamente inscritas e circunscritas aos cinco sólidos (ou poliedros) de Platão. 

Após inúmeras tentativas frustradas de ajustes baseados nos dados observacionais 

dos seis planetas conhecidos na época (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e 

Saturno), conseguiu uma estrutura em que o Sol localizava-se fixo no centro do 

Universo com os poliedros regulares concêntricos a ele na seguinte ordem de dentro 

para fora: octaedro, icosaedro, dodecaedro, tetraedro e cubo, conforme mostra a 

Figura 20. 

 

 
 

Figura 20 - O Universo construído com 

sólidos platônicos, segundo Kepler, em 

O Mistério Cosmográfico (1596). 

 

Mas foi somente em 1609 que Kepler publicou sua principal obra, 

Astronomia Nova, que contém suas duas primeiras leis do movimento planetário, em 

especial para Marte. Já a terceira foi apresentada em 1619 por ocasião da publicação 

de Harmonices Mundi (A Harmonia do Mundo). 

                                                                                                                                                                                              
correções e melhorias. 
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Entre os anos de 1618 e 1621, publicou a obra síntese Epítome de 

Astronomia Copernicana em que revela o seu pensamento desde o princípio. É nela 

que Kepler atribui ao magnetismo a natureza da interação entre os planetas e o Sol, 

algo semelhante à interação entre dois ímãs, que se mostrou mais tarde ser incorreta. 

Por final, publicou, em 1627, as Tábuas Rudolfinas, um compêndio com as posições 

planetárias e estelares mais precisas até então, obtidas a partir dos dados observa-

cionais de Tycho Brahe. 

Quatro parágrafos acima, optou-se pelo termo descrever em vez de explicar. 

O fato é que somente com Isaac Newton (1642 − 1727), na publicação de 1687, 

Philosophiae naturalis principia mathematica (Os Princípios Matemáticos da Filoso-

fia Natural ou Principia), é que a Lei da Gravitação Universal forneceu a dependên-

cia do módulo da força gravitacional com o inverso do quadrado da distância capaz 

de “explicar” a órbita elíptica dos planetas em torno do Sol, em especial de Marte. 

As aspas advêm do fato de Newton não ter sido capaz de explicar a natureza da gra-

vidade mesmo tendo enunciado tal Lei. Então, o que se tem na realidade é uma me-

lhor descrição da natureza em termos físicos e matemáticos, uma capacidade aprimo-

rada de previsibilidade e não, por assim dizer, uma explicação do porquê de a nature-

za se comportar da maneira tal qual se conhece.
53

 

Com o advento da Lei da Gravitação Universal, Newton foi capaz de de-

monstrar também a 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos). Portanto, é razoável conjec-

turar que Newton talvez não tivesse tido tanto êxito na elaboração daquela Lei se não 

existissem as Leis formuladas por Kepler. 

 

2.5 Demonstração da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) a partir da Lei da Gravitação 

Universal para órbitas circulares 

 

14) Que tal demonstrar a partir de agora a 3ª Lei de Kepler para o caso particular das órbitas 

circulares? Pois bem, mãos à obra. Considere a Figura 21 em que se tem um planeta de 

massa m em órbita circular de raio R em torno do Sol, este de massa MSol. Nota: acredite 

a partir de agora que o planeta sempre satisfaça as condições já discutidas nas questões 

anteriores no que se refere ao fato de o centro de massa do sistema isolado Sol-Planeta 

                                                             
 
53

                              Concepção de Newton acerca da natureza da gravidade, consulte o tópico 6 do Apêndice B4. 
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coincidir com o centro de massa do próprio Sol, ou seja, para todos os efeitos, o Sol 

estará sendo considerado sempre fixo no centro da órbita circular. 

 

 
 

Figura 21 - Representação da órbita circular de um planeta com o Sol fixo no centro. 

 

Reescreva a Lei da Gravitação Universal  

 

g 2

G M m
F

d

 
  

 

considerando a distância (d) entre o Sol (de massa MSol) e o planeta (de massa m) como 

sendo o raio (R) da órbita circular, ou seja, faça d = R, além de M = MSol. 

 

Resposta: 

 

Após as substituições indicadas, obtém-se: 

 

 
Sol

g 2

G M m
F

R

 
 . (13) 

 

15) Considere a situação ilustrada na questão anterior, com a massa do Sol (MSol) “muito” 

maior do que a massa do planeta (m). Dessa maneira, o módulo da força gravitacional 

(Fg) que o Sol exerce sobre o planeta será maior do que o módulo da força gravitacional 

(Fg) que o planeta exerce sobre o Sol? Responda SIM ou NÃO e comente. 

 

Resposta: 
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Não. É válida a 3ª Lei de Newton também conhecida como Princípio da Ação e 

Reação, cujo enunciado é o seguinte: 

 

A toda ação (força) existe uma reação (outra 

força), de mesma natureza, mesma intensidade 

(módulo), mesma direção, sentidos opostos, 

aplicadas em partículas ou em corpos diferen-

tes que interagem entre si. 

 

Note que a Lei da Gravitação Universal envolve o produto das massas, logo, 

tanto faz calcular a força gravitacional (Fg) que age no planeta ou no Sol que o módulo 

dela será o mesmo. 

 

Mas, afinal, em um par ação-reação, qual das forças exerce o papel de ação e 

qual delas, o de reação? Na verdade, tanto faz, é uma mera questão de escolha, algo 

arbitrário. 

 

16) E se de repente a interação gravitacional entre o Sol e a Terra deixasse de existir. Qual 

seria a trajetória (circular, elíptica, parabólica, espiralada, helicoidal, retilínea, etc.) da 

Terra em relação a um referencial inercial e o que se poderia afirmar com relação à sua 

velocidade? Suponha a Terra livre de qualquer interação com outros corpos celestes. Mas 

note que esta questão refere-se apenas a uma hipótese; não a algo concreto ou que haja 

alguma previsão física de que um dia venha a ocorrer. 

 

Resposta: 

 

Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) 

 

1ª Lei de Newton (Princípio da Inércia) 

 

Uma partícula livre é incapaz de alterar o seu 

estado natural de repouso ou de movimento 

retilíneo uniforme (MRU) em relação a um 

referencial inercial. 
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17) Retornando à situação em que a Terra orbita o Sol, que força atuando na Terra exerce o 

papel de força centrípeta (Fcp)? Observação: considere o sistema Sol-Planeta isolado, 

com o Sol fixo no centro. 

 

Resposta: 

 

Existe alguma outra força além da força gravitacional (Fg) devido ao Sol 

atuando no planeta em órbita em torno daquele? O sistema Sol-Planeta está sendo 

considerado isolado, daí, a resposta é não. Portanto, é a força gravitacional que age no 

planeta e é dirigida ao Sol, mantendo aquele em órbita em torno deste. O Sol poderá ser 

considerado fixo no centro da órbita circular, desde que todas as condições já discutidas 

nas questões anteriores sejam satisfeitas. 

 

É importante salientar que a força centrípeta não é mais uma força atuando 

no planeta além da força gravitacional, sendo ela própria a força resultante. 

 

Não haveria a tal da força centrífuga atuando no planeta no sentido oposto ao da 

força centrípeta? Ao se resolver qualquer questão de Mecânica, antes de mais nada, deve-

se escolher um referencial. Existem duas classes de referenciais: inerciais e não inerciais 

(acelerados em relação a um referencial inercial). Havendo escolhido um referencial 

inercial, a única força que atuará no planeta será a força gravitacional devido ao Sol, a 

qual será a força centrípeta que exercerá o papel de força resultante. Já, se escolhido o 

referencial no planeta, um referencial não inercial (acelerado), além da força 

gravitacional (que não é a força centrípeta), faz-se presente uma força centrífuga (uma 

força fictícia
54

) atuando no planeta no sentido oposto ao da força gravitacional, de tal 

forma que a força resultante que nele atue seja nula. Isto é, para o referencial no planeta, 

este encontra-se em repouso. Em resumo, nunca haverá ao mesmo tempo atuando em um 

planeta (ou em qualquer partícula ou corpo) força centrípeta e força centrífuga com o 

mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos de tal forma que se anulem, pois a 

existência de cada uma delas dependerá da escolha prévia de um referencial, que pode ser 

inercial ou não. 

                                                             
 
54

    O termo fictícia advém do fato de essa força não possuir um agente causal, uma natureza (gravitacional, 

eletromagnética, nuclear forte ou nuclear fraca) nem mesmo constituir par ação-reação com nenhuma outra 

força. No entanto, é capaz de causar aceleração e deformação em corpos. 
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18) Pois bem, dito isso, iguale o módulo da força centrípeta 

 

 2

cp

m v
F

R


  (14) 

 

ao módulo da força gravitacional obtida como resposta à questão 14, 

 

Sol
g 2

G M m
F

R

 
 , 

 

ou seja, faça Fcp = Fg. 

 

Resposta: 

 

Igualando, 

 

cp gF F , 

 

então, 

 

2
Sol

2

G M mm v

R R

 
 .

55
 

 

19) O módulo da velocidade orbital (v) do planeta em órbita depende de sua massa (m)? 

Sugestão: isole v à esquerda da igualdade obtida como resposta à questão anterior. 

 

Resposta: 

 

                                                             
55

                     Para saber um pouco mais sobre o desenrolar histórico acerca da igualdade entre massa inercial e massa gra-

vitacional, consulte o tópico 7 do Apêndice B4. 
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Isolando v, o resultado obtido é o seguinte: 

 

SolG M
v

R


 . 

 

Note que o módulo da velocidade orbital (v) do planeta independe da massa (m) 

do planeta que orbita o Sol. 

 

20) Analise a expressão obtida como resposta à questão anterior e responda: em relação a um 

referencial inercial, que tipo de movimento esse planeta sujeito apenas a uma força 

central  

56
 (força gravitacional) executa em se tratando de uma órbita circular (R = 

constante)? Observação: considere um observador localizado sobre um eixo que passe 

pelo centro da órbita da Terra em torno do Sol e seja perpendicular ao plano orbital que a 

contém (vista superior). 

 

(  )  Movimento Circular Uniforme (MCU). 

(  )  Movimento Circular Uniformemente Variado (MCUV). 

(  )  Movimento Circular Variado (MCV). 

 

Resposta: 

 

Movimento Circular Uniforme (MCU), pois o módulo da velocidade orbital (v) 

do planeta em órbita em torno do Sol depende apenas de constantes (G, MSol e R), 

conforme a expressão a seguir: 

 

SolG M
v

R


 .

57
 

                                                             
 
56

         No caso de uma órbita elíptica gerada por uma força gravitacional, essa força central, na realidade, não está 

direcionada para o centro da elipse, mas sim para o foco em que o Sol se localiza. 
57

       Pelo Teorema Trabalho-Energia Cinética ( R
i f f ic c cW E E E     ), pode-se chegar à mesma conclusão. Note 

pela Figura 21, que sendo a órbita do planeta em torno do Sol circular, a força gravitacional (
gF ) exerce o 

papel de força resultante ( RF ) sendo esta sempre perpendicular à velocidade orbital instantânea ( v ), assim, 

 
R

i f f i f i0 constante, já que  é constante.c c cW E E E v v m          
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É importante mencionar que o movimento somente será circular, mesmo com o 

módulo da velocidade orbital (v) constante, apenas se o observador se encontrar sobre um 

eixo perpendicular ao plano da órbita (plano orbital) e que passe pelo centro da mesma. 

Se, por exemplo, o observador se encontrar no plano orbital, ele verá a trajetória como 

sendo um segmento de reta e o movimento será um Movimento Harmônico Simples 

(MHS). Em resumo, a trajetória depende da localização do observador. 

 

21) Quando um planeta se desloca com o movimento mencionado na questão anterior, o 

módulo de sua velocidade instantânea (v) apresenta o mesmo módulo de sua velocidade 

média (vm). Assim sendo, reescreva a expressão obtida como resposta à questão 20, 

usando a definição de velocidade média (vm) como sendo a razão entre o seu desloca-

mento (ΔS) e o intervalo de tempo (Δt) em que tal deslocamento ocorre, 

 

 
m

S
v

t





. (15) 

 

Resposta: 

 

O resultado é o seguinte: 

 

SolG MS

t R





. 

 

22) De quanto será o deslocamento (ΔS) do planeta em sua órbita em torno do Sol se o 

intervalo de tempo (Δt) em que tal deslocamento ocorre for igual ao seu próprio período 

orbital (T)? Sugestão: pense na definição de período e de que forma se pode calcular o 

perímetro (medida do contorno C) de uma circunferência em função do seu próprio raio. 

Nota: considere o deslocamento como sendo a distância percorrida.
58

 

 

Resposta:  

 

O resultado é o seguinte: 

                                                             
 
58

               Sugestão: professor, aproveite a oportunidade e comente a diferença conceitual entre deslocamento e distân-

cia percorrida. 
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2S C R    . 

 

23) Reescreva a igualdade 

 

SolG MS

t R





 

 

obtida como resposta à questão 21, levando em conta as conclusões a que chegou na 

questão anterior. Sugestão: use T para período orbital. 

 

Resposta: 

 

O resultado é o seguinte: 

 

Sol2 G MR

T R

 
 . 

 

24) Determine o período orbital (T) do planeta em órbita em torno do Sol em função dos 

demais parâmetros. Sugestão: isole T à esquerda da igualdade obtida como resposta à 

questão anterior. 

 

Resposta:  

 

O resultado é o seguinte: 

 

Sol

2
R

T R
G M

  


. 

 

25) E, finalmente, eleve ao quadrado ambos os lados da igualdade obtida como resposta à 

questão anterior e efetue as devidas simplificações à direita dela. 

 

Resposta: 
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Elevando ao quadrado os dois lados da igualdade, obtém-se: 

 

2

2

Sol

2
R

T R
G M


 

     
, 

 

cujo resultado é 

 

2 2 2

Sol

4
R

T R
G M

  


, 

 

e que, após a devida simplificação, torna-se: 

 

 2
2 3

Sol

4
T R

G M

 
    

 (16) 

 

ou 

 

 2 2

3
Sol

4T

G MR





. (17) 

 

Essas são duas formas de representar a 3ª Lei de Kepler, também conhecida 

como Lei dos Períodos, demonstrada para o caso particular das órbitas circulares. 

 

2.6  A 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) para órbitas elípticas 

 

26) Como determinar o raio (R) da trajetória circular de um planeta imaginário em 

movimento uniforme em torno do Sol fixo no centro e que apresenta o mesmo período 

orbital (T) de um planeta real, cuja trajetória é elíptica com o Sol fixo localizado em um 

dos focos? Para responder a essa pergunta, é necessário, antes de mais nada, provar que, 

para qualquer planeta real o tal raio (R) que é igual à distância orbital média (dom) da 

órbita elíptica do planeta real, é exatamente igual ao semieixo maior (a) de sua órbita, ou 

seja, dom = a.
59

 Considere dom = (dp + da)/2, em que dp é a distância do periélio ao Sol e da 

                                                             
59

                             Cf. Silva (2011). 
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é a distância do afélio ao Sol. Sugestão: observe a Figura 22 e, antes de prosseguir nos 

cálculos, obtenha dp e da em função apenas de a e c. Em seguida, substitua dp e da na 

expressão de dom. Simplifique e pronto! 

 

 
 

Figura 22 - Em (a), representação da órbita elíptica de semieixo maior a de um planeta em torno do Sol. 

Em (b), representação da órbita circular de raio R de um hipotético planeta em torno do Sol. Sendo R = a, 

os dois planetas apresentam o mesmo período orbital T. 

 

pd   

ad   

p a
om

2

d d
d


   

 

Resposta: 

 

Seja, 

 

p

a

d a c

d a c

 


 
 , 

 

então, 
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   p a
om

2

2 2 2 2

d d a c a c a c a c a
d a

      
     . 

 

E, portanto, 

 

 
omd a . (18) 

 

27) Um resultado interessante apresentado na questão anterior é que, para o movimento de 

um planeta real com período orbital T em órbita elíptica em torno do Sol, pode-se 

imaginar outro planeta que execute um movimento uniforme de mesmo período orbital 

sobre uma circunferência de raio R igual à distância orbital média (dom), que por sua vez, 

é igual ao semieixo maior a da órbita do planeta real em torno do Sol. Assim sendo, 

substitua na 3ª Lei de Kepler demonstrada na questão 25 para órbitas circulares, o raio R 

pelo semieixo maior a da órbita elíptica, ou seja, faça R = a. Fazendo isso, estará 

generalizando a Lei dos Períodos para órbitas elípticas. Será realmente possível realizar 

essa troca? A resposta será discutida nas questões 31 e 32. 

 

 
 

Figura 23 - Em (a), representação da órbita elíptica de semieixo maior a de um planeta real em torno do 

Sol. Em (b), representação da órbita circular de raio R de um planeta imaginário em torno do Sol. Sendo R 

= a, considere que os dois planetas apresentem o mesmo período orbital T. 

 

Resposta: 

 

O resultado é o seguinte: 
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 2
2 3

Sol

4
T a

G M

 
    

 (19) 

 

ou 

 

 2 2

3
Sol

4T

G Ma





. (20) 

 

Essas são duas formas de representar a 3ª Lei de Kepler para órbitas elípticas, 

que pode ser reescrita como 

 

2 3T k a  , 

 

em que 
2

Sol

4
k

G M





. 

 

2.7  A universalidade das constantes 

 

28) A constante de proporcionalidade (k), denominada constante de Kepler, entre o quadrado 

do período orbital (T 

2
) de um planeta em torno de uma estrela e o cubo do semieixo 

maior (a
3
) da órbita é uma constante universal? Por exemplo, a carga do elétron (−e), a 

velocidade da luz no vácuo (c) e a constante da gravitação universal (G) são constantes 

universais, ou seja, não variam no tempo e no espaço.
60

 Sugestão: para responder, 

observe do que depende a constante de proporcionalidade obtida como resposta à questão 

anterior e pense no sistema constituído por Júpiter (que não é uma estrela) e seus satélites 

(que não são planetas), considerando que esse sistema respeite as condições já discutidas 

nas questões anteriores. 

 

A constante de Kepler obtida na questão anterior é 

 

                                                             
 
60

         Que garantia se tem de que tanto leis como constantes sejam realmente imutáveis no espaço e/ou no tempo? 

Segundo Voltaire (Filósofo francês, 1694 − 1778), “A ignorância afirma ou nega veementemente; a ciência 

duvida.”. Para saber um pouco mais sobre essa possibilidade, investigação e consequências, consulte 

Magueijo (2010) e Barrow e Webb (2012). 
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2

Sol

4
k

G M





. 

 

Resposta: 

 

Não é uma constante universal. Observe que a mencionada constante de Kepler 

depende da massa “orbitada”
61

, no caso, até então, da massa do Sol (MSol). Se a 3ª Lei de 

Kepler for utilizada para estudar o movimento orbital dos satélites de Júpiter, 

necessariamente a massa “orbitada” M deverá ser a massa de Júpiter (MJúpiter) e não a do 

Sol (MSol) e, portanto, a “constante” k já não mais será a mesma do sistema anterior; 

assumirá outro valor, dado por 

 

2

Júpiter

4
k

G M





. 

 

Na realidade, a constante de Kepler não é constante nem mesmo para o Sistema 

Solar, pois, na versão aperfeiçoada dessa Lei, pode-se perceber a dependência de k em 

relação à massa do planeta. Para cada planeta, a constante de Kepler é dada por: 

 

 

 

2

Sol planeta

4
k

G M m




 
. (21) 

 

Conforme discutido na questão 10, para qualquer planeta do nosso Sistema 

Solar,  planeta Solm M 62
, assim sendo, Sol planeta SolM m M   e, por conseguinte, 

 

 2

Sol

4
k

G M





, (22) 

 

que foi o que Kepler obteve em sua época, já que os dados observacionais não eram 

suficientemente precisos a fim de permitir a ele perceber esta sutileza, de sua “constante” 

                                                             
 
61

               Por uma questão de preciosismo, é importante enfatizar que quem é orbitada não é a massa, mas sim o corpo 

celeste que possui, dentre muitas outras propriedades, a sua massa. 
62

                              << significa: muito menor que. 



252 
 

 

depender da massa do planeta. 

 

29) No Sistema Internacional de Unidades (SI), a constante de Kepler (k) apresenta unidade 

expressa a partir de que unidades de base
63

? 

 

Dica: use 

2

3

T
k

a
 . 

 

unidade SI ( )k   

 

Resposta: 

 

Em termos matemáticos, a constante de Kepler pode ser expressa em uma das 

seguintes formas: 

 

2
2 3

3

T
T k a k

a
    , 

 

2
3 2

3

s
unidade SI ( ) m s

m
k     

 

ou 

 

24
k

G M





, 

 

2
3 2

2 2 3 3
2

22 2

1 kg kg 1 s
unidade SI ( ) = = = = m s

mN m N m m mkg mkg
skg s

k   
   

. 

 

                                                             
 
63

           Sugestão: professor, mostre à turma a tabela com as unidades de base do Sistema Internacional de Unidades 

presente no tópico 1 do Apêndice B5. 
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30) Será que Kepler, por meio de sua Lei, conforme descrita por ele em sua época, teria 

percebido alguma diferença entre o período orbital da Terra e o de um planeta imaginário 

de massa diferente da Terra, que ocupasse a mesma órbita dela em torno do Sol? Nota: 

considere os sistemas isolados Sol-Planeta Imaginário e Sol-Terra. 

 

Sugestão: para responder, observe do que depende o período orbital (T) na 3ª Lei de 

Kepler. 

 

(A) Sim, o período orbital para o planeta imaginário seria maior do que o da Terra. 

(B) Sim, o período orbital para o planeta imaginário seria menor do que o da Terra. 

(C) Não, o período orbital para o planeta imaginário seria o mesmo da Terra. 

 

Justifique sua resposta. 

 

Resposta: 

 

O período orbital (T) calculado por Kepler para o planeta nessa situação 

imaginária seria o mesmo que o da Terra. Note que, para Kepler, o período orbital (T) não 

depende da massa do planeta, mas sim apenas da massa do Sol (MSol), do semieixo maior 

(a), que é o mesmo, pois trata-se da mesma órbita, da constante da gravitação universal 

(G) e do π (pi). 

 

2.8  Aplicações da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) – Cálculo da Massa do Sol 

 

31) A expressão (19) obtida como resposta à questão 27, 

 

2
2 3

Sol

4
T a

G M

 
    

, 

 

é conhecida como 3ª Lei de Kepler. Adotou-se, sem que fosse feita justificativa alguma, 

para um planeta a distância orbital média (dom), que é igual ao semieixo maior (a) da 

órbita dele em relação ao Sol, como sendo o raio orbital (R) de um planeta imaginário em 

movimento circular uniforme (MCU) (v = constante) em torno do Sol, tendo este o 
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mesmo período orbital (T) do planeta que executa o movimento em órbita elíptica com 

velocidade de módulo variável. Na dificuldade de demonstrar a 3ª Lei de Kepler para 

órbitas elípticas sem o uso de recursos matemáticos mais avançados, a ideia aqui é 

verificar se é possível ou não expandir de uma forma plausível o seu uso para o caso geral 

das órbitas elípticas. E como isso será feito? Será feito por meio da determinação da 

massa do Sol (MSol), usando para tal o período orbital (T) e o semieixo maior (a) da órbita 

elíptica de cada planeta do Sistema Solar. E, após esse feito, você verificará se os 

resultados encontrados são compatíveis ou não entre si (conceito de precisão), levando 

em conta as incertezas nos cálculos já fornecidas e se são compatíveis ou não com o 

melhor valor
64

 para a massa do Sol (MSol) (conceito de acurácia). Dessa forma, a 3ª Lei 

de Kepler para órbitas elípticas não será demonstrada, mas você averiguará se é possível 

expandir ou não o seu uso. Para tal, considere a massa do Sol (MSol) na 3ª Lei de Kepler 

para órbitas elípticas, 

 

2
2 3

Sol

4
T a

G M

 
    

. 

 

Isole-a do lado esquerdo da igualdade. 

 

Resposta: 

 

Isolando MSol, o resultado obtido é o seguinte: 

 

 2 3

Sol 2

4 a
M

G T

 
   
 

. (23) 

 

32) Que tal calcular a massa do Sol (MSol)? 

 

Para isso, adote G = 6,67 x 10
–11

 N 

.
 m

2
 / kg

2
 e  π = 3,14, escolha três planetas e 

realize o cálculo da massa do Sol (MSol) usando a expressão obtida na resposta da questão 

                                                             
 
64

     Questão de Nomenclatura: o melhor valor de uma grandeza física é considerado como sendo o valor de 

referência para ela; isto é a medida mais bem determinada até hoje, levando em conta diferentes métodos de 

medição. No caso da massa do Sol, MSol melhor valor = MSol valor de referência = (1,9884 ± 0,0002) x 10
30

 kg (UNITED 

STATES NAVAL OBSERVATORY). 
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anterior e os dados do período orbital (T) e do semieixo maior (a) da órbita de cada um 

dos planetas escolhidos (Tabela 14). Sugestão: calcule inicialmente a constante de pro-

porcionalidade 4π
2
/G que se encontra entre parênteses e anote-a em separado. Dica: antes 

de iniciar os cálculos, reveja: Regras de Arredondamento na Numeração Decimal, Nota-

ção Científica, Critérios para se estabelecer Ordens de Grandeza e Algarismos Significa-

tivos (tópicos 1, 2, 3 e 4 do Apêndice B1). Em relação à incerteza associada (combinada) 

da medida indireta da massa do Sol (δMSol), fique tranquilo, pois já consta na própria 

tabela. 

 

24

G

 
  

 

               

2

2

kg

N m
 

 

Tabela 14 - Determinação da massa do Sol (MSol) a partir do período orbital (T) e do semieixo maior (a) da 

órbita dos planetas em torno do Sol (HAYNES, 2016, seção 14.3)
65

. 

 

 semieixo maior (a) 

(x 10
10

 m) 

período orbital (T)  

(x 10
7
 s) 

massa do Sol (MSol) 

(x 10
30

 kg) 

    

Mercúrio 5,791 ± 0,001 0,760 ± 0,001           ± 0,01    

Vênus 10,82 ± 0,01 1,94 ± 0,01           ± 0,03 

Terra 14,96 ± 0,01 3,16 ± 0,01           ± 0,02 

Marte 22,79 ± 0,01 5,94 ± 0,01           ± 0,01 

Júpiter 77,84 ± 0,01 37,4 ± 0,1           ± 0,01 

Saturno 142,7 ± 0,1 92,9 ± 0,1           ± 0,01 

Urano 287,1 ± 0,1 265 ± 1           ± 0,02 

Netuno 449,8 ± 0,1 520 ± 1           ± 0,01 

 

MSol melhor valor = MSol valor de referência = _________________________ (UNITED STATES 

NAVAL OBSERVATORY). 

 

Compare os intervalos encontrados para a massa do Sol (MSol) entre si (4ª coluna 

da Tabela 14), levando em conta as suas respectivas incertezas fornecidas na própria 

tabela. (conceito de precisão) 

 

Calcule o valor médio para a massa do Sol ( SolM ) a partir dos valores encon-

trados e tabelados na 4ª coluna da Tabela 14, em seguida, verifique se essa média se 

                                                             
 
65

                            a e T, consulte o tópico 5 do Apêndice B6. 
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encontra dentro ou não do intervalo de confiança correspondente ao melhor valor (valor 

de referência) para a massa do Sol (MSol). 

 

Pelos dados obtidos, a 3ª Lei de Kepler pode ser generalizada, de uma forma 

plausível, para o caso geral das órbitas elípticas mesmo tendo sido demonstrada neste 

texto apenas para órbitas circulares? 

 

Resposta: 

 

O valor da constante é 

 

2 2
11

2

4 kg
5,91 10

N mG

 
     

. 

 

Tabela 15 - Determinação da massa do Sol (MSol) a partir do período orbital (T) e do semieixo maior (a) da 

órbita dos planetas em torno do Sol. 

 

 semieixo maior (a) 

(x 10
10

 m) 

período orbital (T)  

(x 10
7
 s) 

massa do Sol (MSol) 

(x 10
30

 kg) 

    

Mercúrio 5,791 ± 0,001 0,760 ± 0,001     1,99 ± 0,01 
66

    

Vênus 10,82 ± 0,01 1,94 ± 0,01 1,99 ± 0,03 

Terra 14,96 ± 0,01 3,16 ± 0,01 1,98 ± 0,02 

Marte 22,79 ± 0,01 5,94 ± 0,01 1,98 ± 0,01 

Júpiter 77,84 ± 0,01 37,4 ± 0,1 1,99 ± 0,01 

Saturno 142,7 ± 0,1 92,9 ± 0,1 1,99 ± 0,01 

Urano 287,1 ± 0,1 265 ± 1 1,99 ± 0,02 

Netuno 449,8 ± 0,1 520 ± 1 1,99 ± 0,01 

 

MSol melhor valor = MSol valor de referência = (1,9884 ± 0,0002) x 10
30

 kg = [1,9882; 1,9886] x 10
30

 

kg (UNITED STATES NAVAL OBSERVATORY). 

 

Note que existe interseção (compatibilidade) entre todos os intervalos determina-

dos para a massa do Sol (Tabela 15). 

 

                                                             
 

66
                              Como calcular δMSol? 

2 2 2 3

máx Sol 4

4 3 2a T a a T T
M

G T

  


       
       
   

. Consulte o tópico 8 do Apêndice B2. 
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Note que o intervalo para a média das medidas para a massa do Sol, MSol valor 

médio = (1,99 ± 0,01) x 10
30

 kg = [1,98; 2,00] x 10
30

 kg, apresenta interseção 

(compatibilidade) com o intervalo do valor de referência para a massa do Sol, (1,9884 ± 

0,0002) x 10
30

 kg = [1,9882; 1,9886] x 10
30

 kg, valor aceito por “consenso” pela 

comunidade científica como sendo a melhor determinação para a massa do Sol em uma 

dada época (um valor de referência). 

 

É importante salientar que os valores da Tabela 14 foram todos aproximados 

com “poucas” casas decimais, além da constante da gravitação universal (G) e do π (pi). 

Além disso, a versão aperfeiçoada da 3ª Lei de Kepler, em que se leva em conta a massa 

do planeta, não foi utilizada. Portanto, para fins didáticos, o resultado encontrado é 

bastante aceitável, apesar de o valor médio para a massa do Sol não se situar dentro do 

intervalo de confiança do valor de referência. 

 

Respondendo à questão 27, conclui-se que, dentro da precisão estabelecida 

(Tabela 15), considerar (1) os planetas e o próprio Sol como pontos materiais, (2) o 

centro de massa (CM) do sistema isolado Sol-Planeta como sendo o centro de massa do 

próprio Sol e (3) a substituição do raio (R) do movimento circular uniforme (MCU) pela 

distância orbital media (dom), que é igual ao semieixo maior (a) da órbita elíptica dos 

planetas em torno do Sol, torna possível generalizar de uma forma plausível (aplicar) a 3ª 

Lei de Kepler para o caso geral das órbitas elípticas. Tal conclusão foi possível levando-

se em conta todas as interseções (compatibilidades) entre os intervalos para as medidas da 

massa do Sol (MSol) e também para o intervalo que contém o seu melhor valor (valor de 

referência). 

 

No entanto, é importante observar que, mesmo determinando a massa do Sol 

(MSol) utilizando os dados de um número “grande” de corpos celestes que orbitam o Sol, 

somente após uma demonstração analítica da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) para 

órbitas elípticas é que se poderá ter certeza de sua veracidade para esse tipo de órbita.
67

 

 

                                                             
 
67

                Cf. Chalmers (1993). [Em especial os capítulos I - Indutivismo: ciência como conhecimento derivado dos da-

dos da experiência; II - O problema da indução e III - A dependência que a observação tem da teoria.] e tópi-

co 1 do Apêndice B4. 



258 
 

 

33) Imagine um sistema planetário isolado constituído por uma estrela e dois planetas, cujas 

massas são desprezíveis quando comparadas à massa da estrela considerada fixa em um 

dos focos das órbitas elípticas dos dois planetas. Utilize a 3ª Lei de Kepler a fim de 

determinar a distância orbital média (a1) de um dos planetas (1) desse sistema, 

conhecendo-se apenas o seu período orbital (T1), a distância orbital média (a2) e o período 

orbital (T2) do segundo planeta desse mesmo sistema. 

 

Resposta: 

 

3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) 

 

2
2 3

Estrela

4
T a

G M

 
    

 

 

ou 

 

2 3T k a  , 

 

então, 

 

2

3

T
k

a
  

 

e, portanto, 

 

 2 2
1 2
3 3
1 2

T T
k

a a
  . (24) 

 

Note que nesse caso, não se conhece a constante de Kepler (k) para esse sistema, 

pois ela depende da massa do corpo celeste que está sendo orbitado, no caso, da estrela. 

No entanto, pelo fato de a massa de cada planeta ser desprezível quando comparada à da 

estrela a qual orbita, pode-se considerar a constante como sendo independente da massa 

dos planetas com excelente aproximação. 
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Então, 

 

2 2
1 2
3 3
1 2

T T

a a
 , 

 

 2

13
1 2

2

T
a a

T

 
   

 
. (25) 

 

34) Considere a situação hipotética de todos os planetas do nosso Sistema Solar estarem 

perfeitamente alinhados em um dado instante de tempo (Figura 1 da questão 1). Imagine 

agora um intervalo de tempo (Δt) correspondente a 1/2 ano terrestre (6 meses) após a 

posição em que os planetas lá se encontravam. Qual dos esquemas a seguir melhor 

representa a posição relativa dos planetas Terra, Marte e Júpiter em órbita em torno do 

Sol naquela condição? Nota: os planetas Terra, Marte e Júpiter e o Sol estão represen-

tados fora de escala de tamanho e com cores falsas. Nota: por simplificação, todas as 

órbitas dos planetas estão representadas em um mesmo plano orbital e com todos os 

periélios (posição em órbita mais perto do Sol) e afélios (posição em órbita mais afastada 

do Sol) alinhados. Dicas: 2 3T a k  e, se quiser, considere as órbitas como sendo 

circulares. Determine a velocidade angular orbital média (ωm) em função do raio orbital 

(R) e, em seguida, responda à questão. 

 

Justifique sua resposta. 



260 
 

 

(A) 

 

 

(C) 

 

 

 

(B) 

 

 

(D) 

 

 

 

 (E)  

 

(F) 

Nenhuma das respostas anteriores. 
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Resposta: opção B. 

 

Dica: 

2
2 3 3/2 1,5

3

T
k T k a T k a T k a

a
          . 

 

Alguns exemplos: 

 

i. Se o semieixo maior (a) dobrar, o período orbital (T) não dobra, mas é multiplicado 

por 2
1,5

 ≈ 2,8. 

 

ii. Se o semieixo maior (a) triplicar, o período orbital (T) não triplica, mas é multiplica-

do por 3
1,5

 ≈ 5,2. 

 

Considere o caso de planetas em órbitas circulares. A velocidade angular orbital 

média (ωm) pode ser determinada em função do raio orbital (R) da seguinte forma: 

 

 
m 3/2 3/2 3/23/2

2 2 2 1 1 C
C

T R R Rk R k

  
       


, (26) 

 

em que 
2

C
k


 . 

 

Observe que a constante de Kepler (k) depende do sistema, conforme já discu-

tido na questão 28. Assim sendo, o mesmo ocorre com o valor de C, que está em função 

de k, daí C poder assumir diferentes valores, um valor para cada sistema. 

 

Que tal plotar a função m 3/2
( )

C
R

R
   para diferentes valores da constante C, 

notando que C depende de k, e este, do sistema escolhido? 
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Figura 24 - Comportamento da função m 3/2
( )

C
R

R
   para diferentes valores da constante C . 

 

Note que, para todos os casos, a velocidade angular orbital média (ωm(R)) dos 

planetas diminui com o aumento do raio orbital (R); o mesmo ocorrendo para o caso das 

órbitas elípticas com o aumento do semieixo maior (a). 
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3 2
a
 PARTE  (Lei das Áreas) 

 

 

3.1  Leis de Newton 

 

O físico, matemático, alquimista e filósofo inglês Isaac Newton (1642 − 1727), de 

forma independente do filósofo, físico e matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 

− 1716), deu importantes contribuições ao desenvolvimento do Cálculo, ramo da Matemática 

que se dedica ao estudo das taxas de variação de grandezas e ao cálculo de áreas e volumes. 

Desenvolveu, em sua principal obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicada 

em três volumes pela primeira vez em 1687, a fundamentação teórica da Mecânica Clássica. 

Nela são apresentadas a Lei da Gravitação Universal e as três Leis de Newton, podendo estas 

serem enunciadas em linguagem atual como se segue: 

 

1ª Lei de Newton (Princípio da Inércia)
1,2,3

 

 

Uma partícula livre
4,5

 é incapaz de alterar o 

seu estado natural de repouso ou de movimen-

to retilíneo uniforme (MRU) em relação a um 

referencial inercial
6
, sendo a massa inercial da 

partícula uma medida da inércia desta. 

 

2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica)
7
 

 

A força resultante (
RF ) que age em uma par-

tícula ou em um corpo é a causa da aceleração 

                                                             
 
1

                                              Lei ou Princípio são palavras sinônimas. 
2

                                          Enunciado do Princípio da Inércia segundo Newton, consulte o tópico 10 do Apêndice B4. 
3

                   Segundo Roditi (2005, p. 122), inércia é a “Propriedade da matéria que pode ser expressa como a resistência 

que esta oferece à mudança de movimento [repouso ou movimento retilíneo uniforme].”. 
4

                Partícula livre é toda aquela que não está sujeita a qualquer tipo de interação com outras partículas, ou seja, 

que se encontra isolada. Na prática, é toda aquela em que a força resultante que nela atua é nula. 
5

              A 1ª Lei de Newton (Princípio da Inércia) é válida também para sistemas de partículas ou corpos desde que 

estejam isolados, ou seja, não haja interação deles com o meio externo ou que a força resultante que neles 

atuam seja nula. 
6

                                          Para uma discussão aprofundada sobre referenciais inerciais, consulte o tópico 9 do Apêndice B4. 
7

                                          Enunciado do Princípio Fundamental da Dinâmica segundo Newton, consulte o tópico 10 do Apêndice B4. 



264 
 

 

( a ) adquirida, sendo dada pelo produto de sua 

massa inercial (m) pela aceleração. 

 

Em termos matemáticos, essa importante Lei pode ser expressa da seguinte forma: 

 

 
                                                                                             R      F m a  .

8,9,10
 (1) 

 

 

 

 

3ª Lei de Newton (Princípio da Ação e Reação)
11

 

 

A toda ação (força) existe uma reação (outra 

força)
12

, de mesma natureza, mesma intensida-

de (módulo)
13

, mesma direção, sentidos opos-

tos, aplicadas em partículas ou em corpos dife-

rentes que interagem entre si. 

 

3.2  2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica): em uma forma mais geral 

 

1) Em diversos fenômenos físicos envolvendo colisões mecânicas ou interações gravitaci-

onais, é conveniente agrupar as grandezas físicas massa inercial (m) e velocidade vetori-

al instantânea ( v ) em uma única grandeza física, denominada quantidade de movimento   

( Q )
14

, que, na Mecânica Clássica, é, por definição, 

 

      Q m v  . (2) 

                                                             
 
8
                       RF m a   é válida somente quando a massa inercial do corpo é constante. Na realidade, Newton enunciou es-

sa Lei em uma forma mais geral que será vista mais adiante. 
9

        É possível aplicar a 2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica) em referenciais não inerciais 

(acelerados), desde que se contabilizem, no cálculo da força resultante, as chamadas forças inerciais, de 

inércia, ou ainda, fictícias. Cf. Bastos Neto (2010a, cap. 4-5). 
10

             A 1ª Lei de Newton (Princípio da Inércia) é um simples caso particular da 2ª Lei de Newton (Princípio Fun-

damental da Dinâmica) quando a força resultante é nula? Consulte o tópico 9 do Apêndice B4. 
11

                                Enunciado do Princípio da Ação e Reação segundo Newton, consulte o tópico 10 do Apêndice B4. 
12

                    Segundo Barcelos Neto (2013, p. 33, grifo do autor), “É também importante ressaltar que este par de forças só 

ocorre para forças de interação, ou seja, forças fictícias não possuem reação. Isto mais uma vez confirma a 

importância da primeira lei. Se o referencial não for inercial, a terceira lei não é válida para todas as forças.”. 
13

                E para um referencial inercial, a 3ª Lei de Newton (Princípio da Ação e Reação) sempre é válida? Consulte o 

tópico 14 do Apêndice B4. 
14

      No ensino superior, quantidade de movimento ( Q ) não é um termo tão usual, sendo usada a nomenclatura 

moderna momento linear ( p ). 
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Note que, sendo a massa inercial (m) um escalar (número) positivo e a 

velocidade instantânea ( v ) um vetor, o produto entre eles será necessariamente um outro 

vetor que terá sempre a mesma direção e sentido de v . 

 

No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade da grandeza física 

quantidade de movimento é expressa a partir de que unidades de base? Sugestão: pense 

na unidade da quantidade de movimento em termos da unidade de cada uma das 

grandezas físicas que ficaram à direita da igualdade que a define. 

 

 unidade SI Q   

 

Resposta: 

 

Em termos matemáticos, a quantidade de movimento (Q ) é expressa da seguinte 

forma: 

 

     Q m v  , 

 

      1unidade SI unidade SI unidade SI kg m/s kg m sQ m v Q m v           . 

 

2) Newton nunca enunciou sua segunda lei como uma relação entre força resultante que atua 

em uma partícula e a aceleração adquirida por ela, mas na forma como se segue: 

 

LEI II 

  

A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é 

produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida 

(NEWTON, 2012a, p. 54, grifo do autor).
15

 

 

Expressão que matematicamente adaptada para “pequenos” intervalos de tempo 

pode ser escrita como 

 

                                                             
 
15

                   Segundo Florian Cajori (comentarista do Principia), “Mudança de movimento” significa mudança na quanti-

dade de movimento (NEWTON, 2012a, p. 318). 
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                                                               Rm

 Q
F

t






16,17
, (3) 

 

em que 
RmF  é a força resultante média aplicada sobre a partícula de massa m durante um 

intervalo de tempo Δt e que dá origem a uma variação vetorial média de sua quantidade 

de movimento, Q . 

 

A fim de trabalhar mais adiante com grandezas físicas instantâneas (ex.: 

velocidade, velocidade angular, torque, etc.) em vez de com seus valores médios, faz-se 

necessário o uso de noções de Cálculo Diferencial, que serão explicadas no próximo 

parágrafo. 

 

Considere um intervalo de tempo (Δt) tendendo a zero. Ao imaginar uma função 

do tipo f = f (t), chegar-se-á à situação em que a reta que passa por dois pontos distintos A 

(to, f (to)) e B (t, f (t)), em que A é fixo e B é móvel, terá como limite a reta tangente em 

A. Quando isso ocorrer, diz-se que a taxa de variação de f (t) em relação à t é a derivada 

da função f (t) em t = to. Substitui-se o símbolo Δ (variação ou intervalo) por d, que no 

Cálculo chama-se diferencial. Veja Figura 1 a seguir. 

 

 
 

Figura 1 - Processo de derivação de uma função f (t) no ponto A.
18

 

 

Desta forma, pode-se definir a derivada da função f (t) em relação a t, em t = to a 

partir do seguinte limite: 

 

                                                             
 
16

                          Em uma adaptação ao “formalismo” normalmente adotado no ensino médio. 
17

        Segundo Pires (2011, p. 228), “A notação vetorial, hoje usada pelos físicos, foi introduzida no final do séc. 

XIX pelo físico matemático americano Josiah Willard Gibbs (1839 – 1903) [...]”. Newton, ao falar de mu-

dança de movimento, refere-se a uma mudança temporal (PIRES, 2011, p. 201). 
18

                            Para informações complementares, consulte o tópico 7 do Apêndice B1. 
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o o

o o
o

0 0

( ) ( )( ) ( )
( ) lim lim

t t
t t t t

f t t f tdf t f t
f t

dt t t   
 

      
              

. (4) 

 

Assim sendo, sob essa condição, Δt se tornará dt e Q , dQ , e a força resultan-

te média 
RmF  tenderá à força resultante 

RF em um dado instante de tempo. 

 

Realize as substituições indicadas na expressão de 
RmF  e obtenha 

RF . 

 

Resposta: 

 

Após as substituições indicadas, a força resultante (
RF ) é determinada por 

 

 
                                                              R

dQ
F

dt
 .

19,20
 (5) 

 

Segundo Alonso e Finn (2014, p. 173), “Força é um conceito matemático que, 

por definição, é igual à variação temporal da quantidade de movimento de uma dada 

partícula, e essa variação é devida à interação da partícula com outras partículas.”. 

 

Note que a interação não necessariamente exige um contato físico entre as partí-

culas, podendo ser algo a distância. Por exemplo, a interação entre as massas de um 

cometa e do Sol, quando aquele passa a milhões de kilometros deste. 

 

                                                             
 
19

      Para conhecer um pouco sobre a Guerra do Cálculo, a história da disputa acirrada entre Newton e Leibniz, 

sobre quem teria sido o criador do Cálculo, consulte o tópico 12 do Apêndice B4. 
20

                        Para conhecer sob que condições a 2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica) na forma 
RF m a   

pode ser utilizada e saber como transpor por meio do Cálculo Diferencial de 
R     F d Q d t  para 

RF m a  , 

.consulte o tópico 13 do Apêndice B4. 
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3.3  Torque da Força Resultante, Momento Angular & 2ª Lei de Newton para Rotações  

21
 

 

3) Considere a órbita elíptica de um planeta em torno do Sol (Figura 2). Multiplique 

vetorialmente () ambos os lados da igualdade obtida como resposta à questão 2 pelo 

vetor posição ( r ) que localiza o planeta em relação ao Sol em cada instante de tempo. 

(Informação: o vetor posição r  tem módulo r igual à distância que separa o Sol do 

planeta em cada instante de tempo, a direção da reta suporte que os une, e o sentido do 

Sol para o planeta.) Ex.: sendo x y , então, z x z y   . Atenção: a ordem dos fatores no 

produto vetorial é fundamental.
22

 

 

 
 

Figura 2 - Representação da órbita elíptica de um planeta. 

 

Resposta:  

 

O resultado é o seguinte: 

 

 O

R

R

dQ
r F r

dt



   . (6) 

 

                                                             
 
21

                   Sugestão de Experimento: professor, com o objetivo de facilitar o entendimento do que representa a grande-

za física torque de uma força, antes de iniciar este bloco temático, realize o experimento descrito a seguir. Na 

porta da sala, coloque-se a empurrá-la de diferentes maneiras, mostrando que a facilidade em fazê-la girar 

depende de três fatores: 1) do módulo da força aplicada sobre ela; 2) da distância entre o ponto de aplicação 

da força na porta em relação à dobradiça (ponto O) dela e 3) do ângulo entre a força e o vetor posição que 

localiza este ponto de aplicação em relação à dobradiça (ponto O). E, para descontrair um pouco o ambiente, 

solicite que o aluno mais forte da turma participe de uma espécie de cabo-de-guerra em que ele estará de um 

lado da porta, “muito” próximo à dobradiça, a empurrá-la com as duas mãos (sem dar tranco), e você, 

professor, do outro lado, próximo à maçaneta, empurrando-a no sentido oposto apenas com o dedo mindinho. 
22

                             Produto Vetorial, consulte o tópico 6 do Apêndice B1. 
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O vetor obtido como resultado do produto vetorial entre (os vetores) r  e 
RF à 

esquerda da igualdade é definido como a grandeza física vetorial torque da força 

resultante ( o
R )

23,24,25
 em relação a um ponto de referência O escolhido, pelo qual passa 

um eixo perpendicular (imaginário ou não) tanto ao vetor posição ( r ) como à força 

resultante (
RF ) que é aplicada na partícula, no caso, no planeta que está sendo 

considerado um ponto material. Nessa ocasião, adotou-se o ponto de referência O como o 

centro de massa (CM) do sistema isolado Sol-Planeta, que, por questão de simplificação, 

será considerado o centro de massa do próprio Sol, conforme justificado na 1
a
 Parte. Já o 

eixo é perpendicular ao plano da órbita do planeta em torno do Sol, passando por este, 

ponto de referência O escolhido e é em volta dele que ocorre a translação do planeta. 

 

4) No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade da grandeza física torque é expres-

sa a partir de quais outras unidades SI e de que unidades de base? Sugestão: pense na 

unidade do torque em termos da unidade de cada uma das grandezas físicas que ficaram à 

direita da igualdade que o define. E qual é a sua direção e o seu sentido?
26

 Represente na 

Figura 3. 

 

 ounidade SI F   

 

 
 

Figura 3 - Determine com a regra da mão direita  a orientação do 
o
F r F   . 

                                                             
 
23

                                Letra grega minúscula tau. 
24

                               Segundo Nussenzveig (2013, p. 283), “A palavra torque vem do latim ‘torquere’, que significa ‘torcer’.”. 
25

                               No ensino médio, torque ( O
F ) é comumente conhecido como momento de uma força (

O
FM ). 

26
                                Regra da mão direita para o produto vetorial, consulte o tópico 6 do Apêndice B1. 
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Resposta: 

 

Em termos matemáticos, o torque de uma força ( o
F ) é expresso da seguinte 

maneira: 

 

 
o     F r F  , (7) 

 

       o ounidade SI unidade SI unidade SI unidade SIF Fr F sen r F sen         

2
2 2

2 2

m m
m N 1 N m kg m kg kg m s

s s

             .
27

 

 

Veja a representação do torque ( o
F ) na Figura 4: 

 

 
 

Figura 4 - Torque – Produto Vetorial entre (os vetores) r  e F . 

 

Note que, ao partir do repouso, ou seja, com velocidade angular (ω) nula, o 

sentido do torque da força resultante fornece o sentido de rotação em torno do eixo 

(imaginário ou não) que passa pelo ponto de referência O escolhido. 

 

5) Como resposta à questão 3, obteve-se a seguinte igualdade: 

                                                             
 
27

          Podem duas grandezas físicas conceitualmente distintas apresentarem a mesma unidade? Consulte o tópico 7 

do Apêndice B5. 
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O

R

R

dQ
r F r

dt



   , 

 

ou 

 

 

o
R dQ

r
dt

   . (8) 

 

É possível provar, com o uso da Derivada do Produto, que o termo à direita da 

igualdade, para o presente caso, pode ser reescrito da seguinte forma: 

 

  d r QdQ
r

dt dt


  . (9) 

 

Que tal provar? Participe ativamente do desenvolvimento.
28

 

 

Derivada do Produto 

 

 
                                 

( )d a b db da
a b

dt dt dt


    29

 (10) 

 

Considere a r  e b Q . Ao aplicar a Derivada do Produto, obtém-se: 

 

 d r Q dQ dr
r Q

dt dt dt


    , 

 

mas dr
v

dt
  e Q m v  , então: 

 

                                                             
 

28
             Recomendação: professor, é importante para o aprendizado dos alunos que eles participem de maneira ativa 

de cada passo da demonstração, que sejam agentes na construção do conhecimento e não apenas meros 

observadores atentos. Evite projetar a página inteira de uma só vez, procurando indagar com a turma qual é o 

resultado a ser encontrado na linha seguinte. 
29

                               A Derivada do Produto não será demonstrada aos alunos neste produto educacional. 
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d r Q dQ
r v m v

dt dt


     , 

 

 d r Q dQ
r m v v

dt dt


     , 

 

Note que, sen 0v v v v      , pois o ângulo θ entre v  e v  é 0
o
, e, portanto, 

sen 0  . 

 

 
0

d r Q dQ
r m

dt dt


    , 

 

 
0

d r Q dQ
r

dt dt


   , 

 

 d r Q dQ
r

dt dt


  , 

 

e, finalmente, 

 

 d r QdQ
r

dt dt


  . 

 

Pois bem, que tal agora reescrever a expressão   

 

o
R dQ

r
dt

   , 

Expressão (8) 

 

do torque da força resultante ( o
R ), levando em conta a igualdade (9) recém-demonstrada? 

 

Resposta: 
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A expressão para o torque da força resultante ( o
R ), após a substituição indicada, 

é a seguinte: 

 

 

 
o

L

R
d r Q

dt



 . 

(11) 

 

O vetor obtido como resultado do produto vetorial entre (os vetores) r  e Q  à 

direita da igualdade é definido como sendo a grandeza física vetorial momento angular 

( L ) em relação a um ponto de referência O escolhido
30

, pelo qual passa um eixo 

perpendicular (imaginário ou não) tanto ao vetor posição ( r ) como à quantidade de 

movimento (Q ), que possui a mesma direção da velocidade instantânea ( v ).
31

 No caso, 

adotou-se o ponto de referência O como o centro de massa (CM) do sistema isolado Sol-

Planeta, que, por questão de simplificação, será considerado o centro de massa do próprio 

Sol, conforme justificado na 1
a
 Parte. Já o eixo é perpendicular ao plano da órbita do 

planeta em torno do Sol, passando por este, ponto de referência O escolhido e é em volta 

dele que ocorre a translação do planeta. 

 

6) No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade da grandeza física momento 

angular é expressa a partir de que unidades de base? Sugestão: pense na unidade do 

momento angular em termos da unidade de cada uma das grandezas físicas que ficaram à 

direita da igualdade que o define. E qual é a sua direção e o seu sentido? Represente na 

Figura 5. 

 

 unidade SI L   

                                                             
 
30

                 A igualdade 11 é válida quando tanto o torque da força resultante como o momento angular de um sistema de 

partículas são referidos a um mesmo ponto em repouso em um referencial inercial (ALONSO; FINN, 2014, 

p. 312, grifo nosso). Por outro lado, quando o eixo de rotação não tem um ponto fixo em um referencial 

inercial, deve-se calcular o torque da força resultante e o momento angular relativamente ao centro de massa 

do sistema de partículas (ALONSO; FINN, 2014, p. 313, grifo nosso). 
31

                 Para o caso de um sistema de partículas ou de um corpo rígido, o momento angular ( L ) é definido em rela-

ção a um ponto de referência O escolhido. 

 

 
1 1

N N

i i i

i i

L L r Q
 

    , 

 

somatório este efetuado sobre as N partículas que compõem o sistema de partículas ou o corpo rígido. 
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Figura 5 - Determine com a regra da mão direita a orientação do L r Q  . 

 

Resposta: 

 

Em termos matemáticos, o momento angular ( L ) é expresso da seguinte forma: 

 

      L r Q  , (12) 

 

       unidade SI unidade SI unidade SI unidade SI L r Q sen L r Q sen       

2 2 1m
m kg 1 kg m / s kg m s

s

         . 

 

Veja a representação do momento angular ( L ) na Figura 6: 

 

 
 

Figura 6 - Momento Angular – Produto Vetorial entre (os vetores) r  e Q . 

 

7) Reescreva o lado direito da igualdade (11), 

 

 
o
R

d r Q

dt



 , 
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obtida como resposta à questão 5, usando para tal a definição de momento angular (  L ), 

 

     L r Q  . 

 

Resposta: 

 

A expressão para o torque da força resultante (  
o
R ), após a substituição indi-

cada, é 

 

 

o
R dL

dt
  , (13) 

 

conhecida como 2ª Lei de Newton para Rotações, em analogia à 2ª Lei de Newton para 

Translações, 

 

 

R

dQ
F

dt
 . (14) 

 

3.4  Princípio de Conservação do Momento Angular 

 

8) Como visto na 1ª Parte, a força responsável pela interação entre massas é a gravitacional, 

sendo ela a responsável por manter os planetas em órbita em torno do Sol. Seu módulo é 

dado pela Lei da Gravitação Universal,   2
g /F G M m d   ; sua direção é a da reta suporte 

que liga os centros de massa (CM) do Sol e do planeta e seu sentido é sempre de atração 

entre os corpos que interagem gravitacionalmente entre si. Na Figura 7, estão 

representados o Sol e um planeta em quatro posições distintas de sua órbita elíptica. 

Represente, na própria Figura 7a, para cada uma das quatro posições, o vetor posição ( r ) 

que localiza o planeta em relação ao Sol e, na própria Figura 7b, a força resultante (
RF ) 

que nele age. Determine, para cada posição, o ângulo (θ)
32

 formado entre esses dois 

vetores. Importante: considere o sistema Sol-Planeta como não perturbado gravitacio-

nalmente por outros corpos celestes. Atenção: o vetor posição ( r ) tem a sua origem no 

Sol. 

                                                             
 
32

                               Letra grega minúscula teta. 
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Figura 7 - Representação de quatro posições distintas de um planeta em órbita elíptica em torno do Sol. 

 

Resposta: 

 

 
 

Figura 8 - Em (a) representação do vetor posição ( r ) de um planeta em relação ao Sol para quatro posições 

distintas de sua órbita. Em (b) representação da força gravitacional (
gF ) que atua no planeta devido ao Sol 

para as mesmas quatro posições da Figura 8a. 

 

Para todas as posições em que o planeta se encontrar em órbita em torno do Sol, 

o vetor posição ( r ) e a força resultante (
RF ), que no caso é a força gravitacional ( gF ), 

apresentarão sempre a mesma direção e sentidos opostos, θ = 180
o
, o que faz a força 

gravitacional ( g  F ) ser uma força central. 

 

9) Com base no resultado obtido para o seno do ângulo (θ) entre o vetor posição ( r ) e a 

força resultante (
RF ), forneça o resultado do produto vetorial entre eles, que é definido 

como o torque da força resultante (   
o  R ) em relação ao ponto de referência O escolhido. 

Atenção: lembre-se de que o resultado de um produto vetorial é outro vetor. 
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o R    R r F   

 

o R R ?R r F r F sen        

 

o R    ?R r F     

 

Resposta: 

 

o R R
R r F r F sen      , 

 

sendo θ = 180º, e, por conseguinte, senθ = 0, então: 

 

o R 0 m N 0 N mR r F        

 

e 

 

o R 0 m N 0 N mR r F       . 

 

10) Substitua o resultado obtido como resposta à questão anterior à esquerda da igualdade 

(13) obtida como resposta à questão 7, 

 

o
R dL

dt
  , 

 

(2ª Lei de Newton para Rotações) 

 

e diga a que conclusão se pode chegar a respeito do momento angular ( L ). Dica: consulte 

o tópico 7 do Apêndice B1. 

 

Resposta: 
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Após a substituição indicada, obtém-se: 

 

0 vetor constante
dL

L
dt

  
33

, 

 

e, portanto, 

 

 
o  L L . (15) 

 

(Princípio de Conservação do Momento Angular)
34

 

 (Válido somente para sistemas isolados, o que significa dizer que  
o  0.R  ) 

 

11) Considere um sistema isolado Sol-Planeta. O que você pode afirmar sobre a orientação 

espacial, com o passar do tempo, do plano orbital do planeta em relação a um referencial 

inercial? 

 

Resposta: 

 

Não muda. 

 

Sendo 

                                                             
 
33

                          Vetor constante é todo aquele vetor cujo módulo, a direção e o sentido não se alteram. 
34

                          No caso de um corpo extenso, são duas as condições para que esteja em equilíbrio, 

 

R

o

0 0 vetor constante

e

0 0 vetor constante,

o

R
o

dQ
F Q Q

dt

dL
L L

dt



     




      


 

 

enquanto, para uma partícula, apenas a primeira das condições deve ser satisfeita. Note que enquanto a 

primeira condição estabelece duas possibilidades de equilíbrio, estático (repouso) ou dinâmico (MRU), a 

segunda também, pois o corpo extenso pode estar sem rotação ou em rotação com velocidade angular 

instantânea ( ) constante, ou seja, sem alterar o seu módulo e a sua orientação espacial em relação a um 

referencial inercial. A velocidade angular instantânea também pode ser representada por um vetor,  , que 

se relaciona com o momento angular ( L ) pela expressão L I   , na qual I é o momento de inércia do 

sistema em questão, algo “análogo” à massa inercial, só que para rotações. 
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o  L L , 

 

Igualdade (15) 

 

conclui-se, então, que: 

 

vetor constanteL  . 

 

Ocorrendo 

 

vetor constanteL r Q   , 

 

Expressão (12) 

 

e sabendo que Q m v  , tem-se: 

 

vetor constanteL r m v     

 

e, portanto, 

 

 vetor constanteL m r v    . (16) 

 

Portanto, para a situação em que a força resultante é uma força central, como é o 

caso aqui, o torque da força resultante que atua no planeta em relação ao centro de forças 

(ponto de referência O) é nulo ( o 0R  ); resultado que permite concluir que o momento 

angular ( L ) do planeta em relação a este mesmo ponto de referência é um vetor constante. 

Isso implica que, em cada instante, os vetores posição ( r ) e velocidade orbital 

instantânea ( v ) ou posição ( r ) e quantidade de movimento (  Q ), que definem o plano da 

órbita do planeta em torno do Sol, determinarão sempre
35

, em relação a um referencial 

inercial, um mesmo plano fixo no espaço perpendicular a L . Essa conclusão faz parte do 

enunciado da 1ª Lei de Kepler (Lei das Órbitas Elípticas), obtida por Kepler de maneira 

                                                             
 
35

        É importante enfatizar que não se está levando em conta a perturbação gravitacional imposta pelos outros 

corpos celestes, principalmente os planetas mais próximos e seus satélites naturais, o que acarretaria certa-

mente uma força resultante não central, cujo 
O 0R  . 
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empírica. 

 

3.5  Aplicação do Princípio de Conservação do Momento Angular ao movimento orbital 

 

12) Note que, na questão anterior, não foi feita consideração alguma a respeito de a órbita do 

planeta ser circular ou elíptica. Supondo que seja elíptica, leve em conta duas posições 

particulares de um planeta em órbita em torno do Sol, o periélio (posição em órbita mais 

perto do Sol) e o afélio (posição em órbita mais afastada do Sol). Na Figura 9, para cada 

uma dessas posições, represente o vetor posição ( r ) e a velocidade orbital instantânea 

( v ) e, em seguida, determine o menor ângulo (α) entre eles. Considere o movimento no 

sentido anti-horário. E, por fim, encontre o módulo do momento angular (L) do planeta, 

levando em conta o valor do ângulo encontrado. 

 

 
 

Figura 9 - Representação do periélio e do afélio na órbita elíptica 

realizada por um planeta em torno do Sol. 

 

?L L m r v      

 

Resposta: 

 



281 
 

 

 
 

Figura 10 - Para cada uma das posições (periélio e afélio), representação do vetor posição ( r ) em relação 

ao Sol e da velocidade orbital instantânea ( v ) de um planeta para quando ocupa as mesmas posições em 

diferentes instantes de tempo. Note que, para cada uma das duas posições, o menor ângulo entre os vetores 

posição e velocidade orbital instantânea é 90º. No entanto, uma das possibilidades de representação (a ou b) 

da velocidade orbital instantânea está em desacordo com o Princípio de Conservação do Momento 

Angular, resta saber qual delas, o que será objeto de análise na questão a seguir. 

 

Partindo de 

 

vetor constanteL m r v    , 

Expressão (16) 

 

pode-se obter o módulo do momento angular (L), que será dado por 

 

 constanteL m r v    , (17) 

 

constanteL m r v sen     , 

 

constanteL m r v sen     . 

 

Conforme visto, para as posições particulares (periélio e afélio), α = 90º e, por-

tanto, senα = 1, 

 

o90 constanteL m r v sen     , 

 

1 constanteL m r v     , 
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e, enfim, 

 

 constanteL m r v    . (18) 

 

13) Considere um planeta em órbita elíptica em torno do Sol, cujo sistema isolado Sol-

Planeta respeite as condições já discutidas nas questões anteriores. Para dois instantes de 

tempo distintos, suponha as seguintes posições ocupadas pelo planeta: o periélio (posição 

em órbita mais perto do Sol) e o afélio (posição em órbita mais afastada do Sol). Com 

base na igualdade obtida como resposta à questão anterior, responda: em qual dessas 

posições o módulo da velocidade orbital instantânea (v) é maior? Justifique sua resposta. 

 

Resposta: 

 

Observe que, em 

 

 
                     a a p p= constanteL m r v m r v

 

 

      , (19) 

 

r e v são grandezas físicas inversamente proporcionais. Resultado este que está intima-

mente relacionado à 2ª Lei de Kepler. 

 

Periélio 

 

Nota: o módulo da velocidade orbital instantânea no periélio não só será maior do que no 

afélio como será máxima em toda a trajetória. 

 

14) Que tal determinar a razão vp / va entre o módulo da velocidade orbital instantânea do 

planeta quando no periélio (vp) e quando no afélio (va) em função apenas da 

excentricidade (ε) de sua órbita em torno do Sol? Sugestão: iguale os módulos do 

momento angular do planeta em relação ao Sol quando aquele se encontra ora no periélio 

(Lp), ora no afélio (La). Escreva o r (distância da posição do planeta em relação ao Sol) de 

cada uma das posições (rp e ra) em função apenas de a e c. Lembre-se de que a origem do 

vetor posição ( r ) está no Sol. Em seguida, à direita da igualdade, introduza a excen-

tricidade (ε) por intermédio da divisão tanto do numerador como do denominador pelo 
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semieixo maior (a) da órbita do planeta em torno do Sol. Não se esqueça de que ε = c/a. 

Simplifique e pronto! Utilize para isso as informações contidas a seguir na Figura 11: 

 

 
 

Figura 11 - Elementos de uma órbita elíptica. 

 

Resposta: 

 

Sendo 

 

p aL L , 

 

p aL L , 

 

p p a am r v m r v     , 

 

p p a ar v r v   , 

 

p a

a p

v r

v r
 , 

 

sendo ar a c   e pr a c  , obtém-se: 
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p

a

v a c

v a c





. 

 

Agora, ao dividir ambos, numerador e denominador, à direita da igualdade, pelo 

semieixo maior (a), alcança-se: 

 

p

a

a c
v a

a cv

a






, 

 

p

a

a c
v a a

a cv

a a







, 

 

p

a

1

1

c
v a

cv

a







. 

 

E finalmente, ao substituir /c a  , chega-se a: 

 

 
p

a

1

1

v

v









. (20) 

 

15) Analise a igualdade obtida como resposta à questão anterior e responda: 

 

a) No caso de uma órbita de excentricidade (ε) nula, ou seja, ε = 0, que órbita esse 

corpo celeste descreve em relação ao Sol e o que se pode afirmar sobre o módulo de 

sua velocidade orbital instantânea (v) em relação a ele? Justifique sua resposta. 

 

b) No  caso  de  uma  órbita  de  excentricidade  (ε)  positiva  menor  do  que  um, ou seja, 

0 < ε < 1, que órbita esse corpo celeste descreve em relação ao Sol e que relação 

pode-se afirmar existir entre o módulo de sua velocidade orbital instantânea no 

periélio (vp) e no afélio (va)? (vp = va, vp > va ou vp < va) Justifique sua resposta. 
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Resposta: 

 

a) Fazendo ε = 0 em /c a  , na qual a ≠ 0 c = 0 (metade da distância focal nula), os 

dois focos da elipse ocupam a mesma posição no espaço, sendo comum dizer que a 

elipse é uma circunferência. 

 

Fazendo ε = 0 em 

 

p

a

1

1

v

v









, 

Expressão (20) 

 

obtém-se: 

 

p

a

1 0

1 0

v

v





, 

 

p

a

1

1

v

v
 , 

 

p

a

1
v

v
  

 

e, portanto, 

 

p av v . 

 

A órbita do planeta é uma circunferência centrada no Sol e o movimento 

ocorre com velocidade orbital instantânea de módulo constante em relação a este. 

Trata-se, então, de um movimento circular uniforme (MCU). 

 

b) Tendo 0 < ε < 1, configura-se uma elipse com o Sol localizado em um dos focos. 
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Partindo de 

 

p

a

1

1

v

v









, 

Expressão (20) 

 

note que 

 

p

a

1
1

1

v

v






 


, 

 

pois o numerador é maior do que o denominador. Assim sendo, 

 

 
p av v . (21) 

 

Resultado este que está intimamente relacionado à 2ª Lei de Kepler e já 

encontrado como resposta à questão 13. 

 

Periélio 

 

Nota: o módulo da velocidade orbital instantânea no periélio não só será maior do 

que no afélio como será máxima em toda a trajetória. 

 

3.6  Momento de Inércia: o análogo da massa para rotações 

 

16) Que tal determinar a razão ωp / ωa entre o módulo da velocidade angular orbital instantâ-

nea (ω) de um planeta tomando por base duas posições particulares, o periélio (posição 

em órbita mais perto do Sol) e o afélio (posição em órbita mais afastada do Sol), 

ocupadas por ele em órbita elíptica em torno do Sol? 

 

Para isso, considere o sistema Sol-Planeta respeitando as condições já discutidas 

nas questões anteriores. Como visto na questão 12, para essas posições o módulo do 

momento angular (L) do planeta em relação ao Sol será dado por 
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L m r v   . 

 

Reescreva o módulo da velocidade orbital instantânea (v) em função do módulo 

da velocidade angular orbital instantânea (ω)
36

, lembrando que: 

 

     v r  , (22) 

 

em que r é o módulo do vetor posição ( r ) que localiza o planeta em relação ao Sol.  

 

Resposta: 

 

Partindo de 

 

L m r v   , 

 

sendo     v r  , então, 

 

 L m r r    , 

 

e, portanto, 

 

 
2

I

L m r    . 
(23) 

 

Essa expressão pode ser reescrita como L = I   

.
   ω, sendo I = m  

.
   r

2
, por definição, 

uma grandeza física denominada momento de inércia de uma partícula (ou de um corpo 

puntiforme) de massa m em relação a um escolhido eixo de rotação ou de translação 

distante r. Sua unidade no Sistema Internacional de Unidades (SI) pode ser escrita em 

termos de unidades SI de base, por kg   

.
  m

2
 (leia-se kilograma metro quadrado). Verifique! 

Diferentemente da massa inercial, que é um escalar e expressa a dificuldade em se alterar 

o estado de equilíbrio de uma partícula (ou de um corpo), seja ele estático (repouso), seja 

dinâmico (MRU). Generalizando, o momento de inércia (I) expressa o grau de dificul-

                                                             
 
36

                               Letra grega minúscula ômega. 
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dade em se alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo em rotação ou 

translação em torno de um eixo escolhido.
37

 

 

Na presente sequência didática, o eixo imaginário escolhido é um eixo perpen-

dicular ao plano da órbita do planeta em torno do Sol, e o ponto O o qual aquele atravessa 

é o centro de massa do próprio Sol. No caso de uma partícula de massa m girando em 

torno de um eixo a uma distância r, o momento de inércia I assume a forma I = m 

.
 r

2
.
38

 

Quanto maior for o módulo do momento de inércia (I) de um corpo em relação a um dado 

eixo mais difícil será fazê-lo girar a partir do repouso ou alterar a sua velocidade angular 

de rotação (ou de translação) em relação a esse eixo, caso já se encontre em movimento. 

Note, então, que quanto mais próximo o planeta estiver do Sol menor será o r e, portanto, 

menor será o I; em contrapartida, quanto mais afastado estiver do Sol maior será o r e, 

portanto, maior será o I. Poderá, então, comparar, por exemplo, a velocidade angular 

instantânea (ω) de translação do planeta no periélio e no afélio, usando para tal o Prin-

cípio de Conservação do Momento Angular, 

 

 
p aL L , (24) 

 

p aL L , 

 

p p a aI I    , 

                                                             
 
37

                    Sugestão de Experimento: professor, com o objetivo de facilitar o entendimento do que representa a grande-

za física momento de inércia, antes de iniciar este bloco temático, realize o seguinte experimento: de posse de 

um haltere, escolha um ou mais alunos voluntários para que eles, um de cada vez, possam experimentar girá-

lo em torno de eixos de rotação distintos para perceberem que, mesmo o haltere sendo o mesmo, ou seja, sem 

a sua massa inercial ser alterada, a dificuldade em fazê-lo girar a partir do repouso não é a mesma conforme o 

eixo de rotação escolhido. Sugere-se que o experimento seja realizado em torno de dois eixos particulares e 

localizados na direção vertical, um deles longitudinal, passando pelo centro das duas esferas que compõem o 

haltere, e o outro perpendicular à haste do haltere e passando a meia distância das duas esferas. Pergunte aos 

alunos em qual das duas situações a dificuldade em fazê-lo girar foi maior. Em seguida, relacione a dificul-

dade que tiveram em fazê-lo girar em torno de um dado eixo com a grandeza física momento de inércia; mai-

or dificuldade, maior momento de inércia. 
38

                Para o caso de um sistema de partículas ou um corpo rígido, o momento de inércia (I) é definido em relação a 

um eixo como sendo 

 

 2

1 1

N N

i i i

i i

I I m r
 

    , 

 

somatório este efetuado sobre as N partículas que compõem o sistema de partículas ou o corpo rígido. De ma-

neira rigorosa, o cálculo não é realizado por meio de um somatório, mas de uma integral. 
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p a

a p

I

I




 . (25) 

 

17) Considere um planeta em órbita elíptica em torno do Sol, cujo sistema isolado Sol-

Planeta respeite as condições já discutidas nas questões anteriores. Para dois instantes de 

tempo distintos, suponha as seguintes posições ocupadas pelo planeta: o periélio (posição 

em órbita mais perto do Sol) e o afélio (posição em órbita mais afastada do Sol). Com 

base na igualdade obtida como resposta à questão anterior, responda: em qual dessas po-

sições o módulo da velocidade angular instantânea (ω) de translação é maior? Justifique 

sua resposta. 

 

Resposta: 

 

Sendo 

 

p a

a p

I

I




 , 

 

então, ω e I são grandezas físicas inversamente proporcionais com I = m 
.
 r

2
 . Assim 

sendo, 

 

pa
a p a p

p a

1 1
I

r r I I
I




       , 

 

donde se conclui que 

 

 
p a  . (26) 

 

Resultado este que está intimamente relacionado à 2ª Lei de Kepler. 

 

Periélio 

 

Nota: a velocidade angular instantânea (ω) de translação no periélio não só será maior do 

que no afélio como será máxima em toda a trajetória. 
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18) Como explicar o aumento na velocidade angular instantânea (ω) de rotação (giro) de uma 

bailarina ao fechar os braços? 

39
 Considere o corpo dela na vertical. 

 

 
 

Figura 12 - Rodopio de uma bailarina. 

 

Mas será que isso realmente acontece? Que tal testar? Escolha um dos colegas 

do grupo (cobaia) e solicite a ele que se sente na cadeira com base giratória com os 

braços esticados segurando, em cada uma das mãos, um halter de academia. Logo em 

seguida, forneça um giro na cadeira e peça ao colega que está sentado que feche vigoro-

samente os braços, trazendo os halteres em direção ao próprio peito e perceba o que acon-

tece. Convencido? Agora, então, retorne ao enunciado da questão e tente respondê-la. 

 

Resposta: 

 

Pode-se aplicar o Princípio de Conservação do Momento Angular para explicar 

o aumento na velocidade angular instantânea (ω) de rotação de uma bailarina? Para 

utilizá-lo, faz-se necessário provar antes que o torque da força resultante que nela atua é 

nulo, mas rigorosamente não é. No entanto, é usado com base nas justificativas que serão 

fornecidas a seguir. 

 

As forças que atuam de forma direta ou indireta na bailarina são: o atrito do solo 

com a sapatilha, o atrito do ar com o seu corpo, o seu peso e a normal aplicada pela 

superfície em que se apoia (o chão). Ao considerar o referencial O como sendo o “ponto” 

de contato entre a sapatilha e o solo e o eixo como sendo o de rotação que passa pelo 

                                                             
 
39

      Para mais questões conceituais sobre Torque, Momento de Inércia, Momento Angular e sua Conservação, 
consulte o Apêndice B7. 
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ponto O e é perpendicular à superfície, o torque realizado pela força de atrito do solo na 

sapatilha é desprezível, já que o braço de alavanca desta força também o é. 

 

A força de atrito entre o ar e o seu corpo não é nula e nem o braço de alavanca 

desta força, o que faz com que esta apresente um torque que, com o passar do tempo, 

acarretará em uma diminuição gradativa da velocidade angular instantânea de rotação da 

bailarina. Entretanto, imagine o experimento sendo realizado por um “breve” intervalo de 

tempo. Neste caso, o produto do módulo do torque da força de atrito pelo intervalo de 

tempo em que ele atua na bailarina é desprezível na alteração da velocidade angular dela. 

 

E, por último, ao considerar o corpo da bailarina na vertical, tanto o peso como a 

normal apresentam a mesma direção do eixo de rotação, o que implica que o braço de 

alavanca de cada uma dessas duas forças seja nulo e, por conseguinte, o torque de cada 

uma delas também. 

 

Note que a Terra está sendo considerada um sistema de referência inercial, já 

que o ponto de referência O nela se localiza, isso, na realidade, é uma aproximação, tanto 

melhor quanto menor for o intervalo de tempo no qual o experimento é realizado. 

 

Assim sendo, pode-se escrever, de maneira aproximada, que 

 

constanteL I    , 

 

aberto fechadoL L , 

 

aberto aberto fechado fechadoI I    , 

 

aberto fechado

fechado aberto

I

I




 , 

 

em que aberto é a abreviação de braços abertos e fechado, de braços fechados. 

 

Considerando a situação em que o momento de inércia (I) somente possa variar 
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pela contração ou distensão dos braços, este ficará relacionado à dimensão dos braços na 

direção perpendicular ao corpo da bailarina.
40

 Sabendo que, para o caso de um sistema de 

partículas ou um corpo rígido, o momento de inércia é definido em relação a um eixo 

como 

 

 2

1 1

N N

i i i

i i

I I m r
 

    , 

 

somatório este efetuado sobre as N partículas que compõem o sistema de partículas ou o 

corpo rígido, a dependência de I com r na expressão anterior permite escrever 

 

fechado
fechado aberto fechado aberto

aberto

1
I

r r I I
I

     , 

 

donde se conclui, a partir de 

 

aberto fechado

fechado aberto

I

I




 , 

 

que 

 

aberto

fechado

1



  

 

ou 

 

fechado aberto  . 

 

3.7  Demonstração da 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) (caso particular) 

 

19) De posse da definição da velocidade angular média (ωm) sendo a razão entre o desloca-

mento angular (Δθ) e o intervalo de tempo (Δt) em que tal deslocamento ocorre, 

 

                                                             
 
40

                 Nota: a massa de cada braço da bailarina está sendo considerada desprezível em relação à massa de cada hal-

tere. 
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m

t








, (27) 

 

considere um intervalo de tempo (Δt) tendendo a zero, de forma que se possa assumir a 

expressão que define a velocidade angular média (ωm) como a velocidade angular 

instantânea (ω), ou seja, 

 

 
m

0 0
lim lim
t t t


 

   


 


. (28) 

 

Utilizando a mesma ideia da diferencial da questão 2, escreva a expressão da 

velocidade angular instantânea (ω) em função das diferenciais dθ e dt. 

 

Resposta: 

 

A velocidade angular instantânea (ω), após as substituições indicadas, é dada por 

 

 d

dt


  . (29) 

 

20) Reescreva  

 

2L m r     

Expressão (23) 

 

obtida como resposta à questão 16, substituindo o resultado da velocidade angular instan-

tânea (ω) obtida na questão anterior. 

 

Resposta: 

 

Realizando a substituição indicada, obtém-se: 

 

 2 d
L m r

dt


   . (30) 
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21) Considere um deslocamento angular infinitesimal (dθ  0) do planeta em sua órbita em 

torno do Sol “próximo” ao periélio ou ao afélio. O vetor posição ( r ) descreve uma área 

infinitesimal (dA  0) que é delimitada pela elipse e, por um “lado”, pelo vetor posição 

( r ) no instante inicial (afélio ou periélio) e, pelo outro, pelo vetor posição em um 

instante “imediatamente” posterior. O arco formado sobre a própria elipse possui 

extremidades que são as posições ocupadas pelo planeta nesses dois distintos instantes de 

tempo. Observe a Figura 13, note que, além desta área, formam-se duas outras, uma 

delimitada pelo arco de circunferência centrada no Sol e outra pela interseção dos 

prolongamentos na direção do vetor posição ( r ), nos dois instantes de tempo, sobre uma 

reta tangente, que, no caso da figura, é, ao mesmo tempo, tangente à elipse e à 

circunferência no afélio, mas que poderia ser no periélio, caso tivessem sido desenhadas a 

circunferência e a reta tangente passando por este. Tomando um intervalo de tempo 

infinitesimal (dt  0), note que as três áreas irão apresentar valores cada vez mais 

próximos entre si, a ponto de se poder calcular, com erros cada vez menores, a área 

infinitesimal (dA  0) pela área de um triângulo plano. 

 

 
 

Figura 13 - A área do setor cinza aproxima-se cada vez mais da área de um triân-

gulo de base r e altura dh = r 
. 
dθ quando dt  0. 
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Considere, então, 

 

base = b = r, 

altura = dh = r 
. 
dθ, resultado este obtido levando-se em conta a relação geométrica entre 

o comprimento do arco sobre uma circunferência e o correspondente ângulo central em 

radianos. 

 

Calcule a área dA (em cinza na Figura 13), usando para tal a expressão que 

calcula a área de um triângulo: 

 

2

b dh
dA


 . 

 

Resposta: 

 

Realizando as substituições indicadas, obtém-se: 

 

 
2

r r d
dA

 
 , 

 

 2

2

r d
dA


 . (31) 

 

22) Combine as igualdades (30 da questão 20 e 31 da questão 21) a seguir, 

 

2

2

     (30)   

        (31)  
2

d
L m r

dt

r d
dA






  


 



, 

 

e encontre 
dA

dt
, conhecida como velocidade areolar instantânea. 

 

Resposta: 
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De posse das igualdades 

 

2

2
2

     (30)

2      (32) 
2

d
L m r

dt

r d
dA r d dA


  


    








, 

 

após a substituição de (32) em (30), obtém-se: 

 

2
dA

L m
dt

  , 

 

donde se conclui que 

 

 módulo da
velocidade

areolar
instantânea

2

dA L

dt m

 
 

 
. 

(33) 

 

Este resultado expressa a 2ª Lei de Kepler, também conhecida como Lei das 

Áreas. 

 

3.8  Demonstração da 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) 

 

23) (QUESTÃO OPCIONAL – DESAFIO) Não ficou satisfeito? Tem certeza? OK! Que tal 

demonstrar, a partir de agora, a 2ª Lei de Kepler para o caso mais geral possível sem a 

restrição de se tomar posições particulares para um planeta em órbita em torno do Sol? 

Adaptado de Lima Neto (2017, p. 111). 

 

Para isso, considere um planeta em órbita elíptica em torno do Sol. E para dois 

instantes de tempo distintos, duas posições “próximas” entre si (I e F) ocupadas pelo 

planeta. Na Figura 14, I e F estão representados demasiadamente afastados entre si, 

apenas para que os elementos possam ser melhor visualizados. 
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Figura 14 - Planeta se deslocando em torno do Sol entre as posições I e F. 

 

Siga os passos... 

 

Nota: use para a área do triângulo a denominação     A. 

 

a) O módulo do produto vetorial entre dois vetores unidos pela origem é igual à área do 

paralelogramo formado por eles (Figura 15). 

 

 
 

Figura 15 - Área do paralelogramo sendo calculada pelo módulo do produto vetorial de x  com y . 

 

Provando, 

 

cateto oposto

hipotenusa

h
sen h y sen

y
      , 

 

portanto, 

 

base  altura

h

x y x y sen x y sen x h            . 

 

Determine o vetor área A  para o triângulo da Figura 14, usando para tal o 

produto vetorial, no sentido anti-horário, entre or  e or r  . Lembre-se de que o 
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resultado de um produto vetorial é outro vetor; 

 

Resposta: 

 

O resultado de A  é o seguinte: 

 

o o( )

2

r r r
A

  
  .

41
 

 

Nota: a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. 

 

b) Aplique a propriedade distributiva para o produto vetorial obtido no item anterior e 

simplifique o lado direito da igualdade, verificando se há alguma parcela nula; 

 

Resposta: 

 

Ao aplicar a propriedade distributiva no produto vetorial, obtém-se: 

 

o o o

2

r r r r
A

  
  , 

 

mas o o 0r r  , assim, 

 

o0

2

r r
A

 
  , 

 

e, finalmente, 

 

o

2

r r
A


  . 

                                                             
 
41

             Recomendação: professor, de posse da Figura 14, não se esqueça de mencionar que o vetor área ( A ) deter-

minado é um vetor cujo módulo é a área indicada em azul (ΔA), direção perpendicular ao plano orbital e sen-

tido fornecido por qualquer uma das regras mnemônicas para o produto vetorial, dentre as quais a Regra da 

Mão Direita, que indica o sentido de A . 
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c) Divida ambos os membros da igualdade obtida no item anterior por t, que é o 

intervalo de tempo que o planeta levou para se deslocar de I para F; 

 

Resposta: 

 

O resultado é o seguinte: 

 

o

2

r rA

t t




 
. 

 

d) Pense no ponto F aproximando-se cada vez mais do ponto I fixo, tanto quanto se 

queira, mas de modo a nunca atingir o ponto I de fato. Aplique o limite para t   0 

(
0

lim
t 

) para os dois membros da igualdade obtida no item anterior; 

 

Resposta: 

 

Ao aplicar o limite, obtém-se: 

 

oo

o

0 0
lim lim

2t t
t tt t

r rA

t t   


    
   

   
. 

 

e) Pelo fato de o vetor or  e o escalar 2 serem constantes podem sair do limite. Por isso, 

execute essa simplificação no lado direito da igualdade obtida no item anterior; 

 

Resposta: 

 

O resultado é o seguinte: 

 

oo

o

0 0
lim lim

2t t
t tt t

rA r

t t   


   
    

   
. 

 

f) Note que na igualdade obtida no item anterior, em ambos os membros, surge a deri-
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vada em relação ao tempo e, portanto, é possível alterar a notação utilizando a sim-

bologia de derivada. Realize essa alteração; 

 

Resposta: 

 

Ao realizar a operação indicada, obtém-se: 

 

oo

o

2
t tt t

rdA dr

dt dt


   
    

  
. 

 

g) Perceba, na Figura 14, que a área do triângulo não é igual à área do setor delimitado 

pela elipse. Pense no que ocorrerá com a área do triângulo em relação à área do setor 

delimitado pela elipse se o intervalo de tempo t tender a zero, ou seja, se o ponto F 

for se aproximando gradativamente do ponto I fixo conforme mencionado no item d. 

Neste caso limite, quem será 

ot t

dr

dt


 
 
 

?; 

 

Resposta: 

 

Será a velocidade orbital instantânea do planeta no ponto I, ou seja, 

 

 

o

o

t t

dr
v

dt


 
  
 

. (34) 

 

h) Substitua o resultado obtido no item anterior no lado direito da igualdade obtida 

como resposta para o item f; 

 

Resposta: 

 

O resultado é o seguinte: 
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o

o
o

2
t t

rdA
v

dt


 
  

 
 

 

ou 

 

 

o

o o

2
t t

r vdA

dt


  
 

 
. (35) 

 

i) Relacione o lado direito da igualdade obtida como resposta para o item anterior com 

o momento angular ( L ), cuja expressão vetorial para qualquer posição do planeta em 

sua órbita em torno do Sol é dada por 

 

o o ovetor constanteL m r v m r v L        . 

Igualdade (16) 

 

Resposta: 

 

De posse do sistema, 

 

o

o o

o o o o

     (35)
2

     (36)

t t

r vdA

dt

L
L m r v r v

m



  
 

 



     


, 

 

após a substituição de (36) em (35), obtém-se finalmente a velocidade areolar instan-

tânea para o instante de tempo t = to, 

 

 

o

o

velocidade
areolar

instantânea
para o instante
de tempo  = 

2

t t

t t

dA L

dt m


 
 

 
. 

(37) 
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Note que o instante de tempo inicial foi escolhido de maneira arbitrária, 

assim sendo, obtém-se finalmente a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas), 

 

 velocidade
areolar

instantânea

2

dA L

dt m

 
 

 
. 

(38) 

 

Um detalhe importante é perceber que a órbita de um corpo celeste não per-

turbado sujeito a uma força central ocorre em um único plano. 

 

Em módulo, 

 

2

dA L

dt m
 , 

 

 

 

módulo da
velocidade

areolar
instantânea

2

dA L

dt m

 
 

 
. 

(39) 

 

24) Responda: o módulo da velocidade areolar instantânea é constante ou não? Justifique sua 

resposta. Sugestão: para responder, observe do que depende a velocidade areolar instan-

tânea obtida como resposta à questão anterior. 

 

Resposta: 

 

Sim. Observe que tanto o numerador como o denominador da expressão são 

constantes, portanto, a razão também será, 

 

 

     

módulo da
velocidade

areolar
instantânea constante

constante

constante
2

dA L

dt m

 
  

 
. 

(40) 
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2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) demonstrada, cujo enunciado é o seguinte: 

 

O vetor posição (raio vetor) de um planeta em relação 

ao centro de massa do Sol, “varre” áreas iguais em 

intervalos de tempos iguais, ou seja, a velocidade 

areolar instantânea é constante. 

 

 constante

constante

2

L
dA dt

m

 
 

  
 
 

 (41) 

 

25) Considere a órbita elíptica de um planeta em torno do Sol conforme representada na 

Figura 16. Sendo Δt1 = Δt2 = Δt3 = Δt4 = Δt5, intervalos de tempo estes necessários para 

que o vetor posição “varra” as áreas A1, A2, A3, A4 e A5 respectivamente, o que se pode 

afirmar sobre elas? 

 

 
 

Figura 16 - Representação da órbita elíptica realizada por um planeta em torno do Sol. 

 

(A) A1 > A2 > A3 > A4 > A5. 

(B) A1 > A2 = A3 < A4 = A5. 

(C) A1 > A2 = A3 > A4 > A5. 

(D) A1 = A2 = A3 = A4 = A5. 

(E) A1 < A2 < A3 < A4 < A5. 

 

Resposta: opção D. 
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APÊNDICE B1 – Matemática 

 

 

1) [Regras de Arredondamento na Numeração Decimal] Solicite ao professor a NBR 5891:2014 (ASSOCI-

AÇÃO, 2014). 

 

2) [Notação Científica] Escrever um número em notação científica significa reescrevê-lo sem alterar o seu 

valor e geralmente em uma forma mais compacta, utilizando para tal uma potência de 10, ou seja, N x
 
10

m
, 

sendo N um real compreendido no intervalo entre 1 ≤ |N| ≤ 10 e m um inteiro qualquer, de tal forma que o 

número de algarismos significativos seja preservado. 

 

Ex.: 

 

a) 0,00002 = 2 x 10
−5

  

b) 0,000020 = 2,0 x 10
−5

 

c) 2 = 2 x 10
0
 

d) 234 = 2,34 x 10
2
 

e) 23,4 = 2,34 x 10
1
 

f) 234000 = 2,34000 x 10
5
 

 

É importante observar que 2,000 x 10
3
, 2,00 x 10

3
, 2,0 x 10

3
 e 2 x 10

3
 apresentam significados 

distintos para a Matemática e para a Física. Enquanto para a Matemática são quantidades indistinguíveis, 

para a Física 2,000 x 10
3
 apresenta-se como um resultado de uma medição muito mais precisa, pois o 

algarismo duvidoso, o último, está mais à direita da vírgula. 

 

Em alguns programas de computador ou em algumas calculadoras científicas, a notação científica 

assume uma notação compacta, como 2.57E4 e 8.5671E-5, em que E é usado para designar a potência de 

10. Em outras, a notação é ainda mais compacta, com o E sendo substituído por um espaço em branco. 

 
3) [Critérios para se estabelecer Ordens de Grandeza] Algumas vezes é interessante obter uma estimativa da 

potência de 10 que mais se aproxima do valor de uma grandeza representada na forma N x
 
10

m
, sendo N um 

número real compreendido no intervalo entre 1  |N|  10 e m um número inteiro qualquer. Ex.: qual é a 

ordem de grandeza do número de galáxias existentes no Universo? Existem dois métodos e não há 

consenso entre os autores de livros didáticos a respeito de qual método deva ser usado. Em um deles, se |N|

 3,16, a OG será 10
m+1

, caso contrário, 10
m
. Quando se avalia a ordem de grandeza (OG) de números “um 

pouquinho” maiores que 3,16, é necessária uma melhor aproximação para 10 do que 3,16, que é o usual, 

e, neste caso, adota-se 10 = 3,162277660... que é um número irracional. Ex.: a OG de 3,161 é 10
0
, 

enquanto que a OG de 3,163 é 10
1
. No outro critério, avalia-se não pela proximidade com as potências de 

10, mas pelo coeficiente à frente da potência de 10, se este for |N|   5,5; a OG será 10
m+1

 , caso contrário, 

10
m
, sendo 5,5 = (1+10)/2. 

 

4) [Algarismos Significativos] Como o próprio nome diz, são algarismos de uma medida os quais apresentam 

significado físico. Normalmente o último algarismo, que também é significativo, é conhecido como alga-

rismo duvidoso, já que não há certeza sobre o seu real valor. Existem regras para se realizar operações 

aritméticas com ambos. Por exemplo, ao se somar ou ao se subtrair dois números, o resultado deverá 

apresentar o mesmo número de casas decimais após a vírgula da parcela com a menor quantidade de casas 

decimais. No entanto, para operações de produto ou de divisão, o critério é outro; o resultado deverá ter o 

mesmo número de algarismos significativos do fator (no caso, do produto) ou do dividendo ou do divisor 

(no caso, da divisão) que menor apresenta. 

 

Ex.: 

 

 
 

Atenção: não confunda algarismos significativos com casas decimais. É importante salientar que zero à 

esquerda não é significativo. Então, por exemplo, 0,002 apresenta apenas um único algarismo significativo, 

enquanto 0,0020, dois e 0,202, três. 
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Importante: mudanças de unidades deslocam a posição da vírgula, mas não alteram o número de algaris-

mos significativos. 

 

5) [É possível expressar uma medida com mais de um algarismo duvidoso?] Sim. Isso ocorre normalmente 

com a representação de medidas com a melhor estimativa para o presente momento, como é o caso da 

constante da gravitação universal G = (6,67408 ± 0,00031) x 10
−11

 m
3

 

.
 kg

−1
 

.
  s

−2
 Fonte: NATIONAL INSTI-

TUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Physical Reference Data – Fundamental Phys-

ical Constants. Disponível em: <http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?bg|search_for=universal_in!>. 

Acesso em: 02 jun. 2017 e Mohr, Newell e Taylor (2015, p. 2). 

 

Não existem regras bem estabelecidas para o número de algarismos a ser 

indicado na incerteza. Entretanto, é consenso que não mais que 2 algarismos 

significativos sejam indicados na incerteza padrão, exceto em casos muito 

excepcionais. A justificativa para isto é que a “incerteza” na incerteza nunca é 

muito pequena, exceto em casos excepcionais [...] (VUOLO, 1999, p. 357). 

 

6) [Produto Vetorial] É também conhecido como produto externo de dois vetores. Por exemplo, para os 

vetores a  e b , uma forma de representá-lo é escrever a b , em que   é o símbolo para o produto 

vetorial. O resultado é sempre outro vetor cujo módulo é dado pelo produto dos módulos deles vezes o seno 

do menor ângulo formado entre eles, cuja direção é perpendicular ao plano formado por eles e também a 

cada um deles. E o sentido é dado por uma das muitas regras mnemônicas (regra de Fleming, regra da mão 

direita espalmada, regra da mão direita), as quais fornecem sempre o mesmo resultado. 

 

 
 

Figura 1 - Vetores a  e b . Translação de um dos 

vetores a fim de estabelecer uma mesma origem. 

No caso, b  foi transladado, mas bem que poderia 

ter sido o a , tanto faz. 

 

 
 

Figura 2 - Produto Vetorial entre (os vetores) a  e b . 
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Seja o produto vetorial c a b  , o módulo do resultado será dado por: 

 

c c a b a b sen a b sen           
1
, 

 

em que θ é o menor dos ângulos entre as direções de a  e b . 

 

Perceba que se a e b tiverem dimensão de comprimento, então, c (módulo de c ) será a área do 

paralelogramo determinado pelos vetores a  e b . Esse resultado será usado na questão 23 intitulada 

“QUESTÃO OPCIONAL – DESAFIO”. 

 

E a sua direção? 

 

O vetor c a b   resultado do produto vetorial entre (os vetores) a  e b  é perpendicular ao plano 

determinado por a  e b . 

 

E o seu sentido? 

 

Antes de aplicar uma das muitas regras mnemônicas que fornecem o sentido do resultado do 

produto vetorial ( c ), recomenda-se deslocar os vetores que se multiplicam  ( a  e b ) para uma mesma 

origem. (Figuras 1 e 2). 

 
segundoprimeiro

vetorvetor

c a b   

 

Feito isso, pode-se escolher uma das muitas regras mnemônicas para o produto vetorial, como, por 

exemplo, a regra da mão direita. Para encontrar o sentido de c  é muito simples, basta não confundir as 

mãos (direita e esquerda). Considere um eixo imaginário perpendicular ao plano formado pelos vetores a  e 

b  passando pela origem comum deles, ponto O (Figura 2). Envolva esse eixo imaginário com a sua mão 

direita, posicionando-a inicialmente na direção e no sentido do primeiro vetor ( a ), e, em seguida, feche-a 

(a mão) de tal forma que os seus dedos “empurrem” o segundo vetor ( b ) pelo menor ângulo formado entre 

eles. O polegar estendido fornecerá o sentido de c . 

 

O produto vetorial é comutativo? a b b a   ? Experimente! 

 

Resposta: 

 

O produto vetorial não é comutativo, ou seja, a b b a   , sendo a b b a    .  

 

7) [Derivada de uma Função] Seja uma função f (t) derivável no ponto A, ou seja, cujo limite exista e seja 

finito, então: 

 

 
 

                                                             
 

1
        Por economia na notação, de um modo geral, é comum em publicações ser adotado o módulo de um vetor 

qualquer como sendo a própria letra que o designa. Ex.: c c . 
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Figura 3 - Processo de derivação de uma função f (t) no ponto A. 

 

o o

o o
o

0 0

( ) ( )( ) ( )
( ) lim lim

t t
t t t t

f t t f tdf t f t
f t

dt t t   
 

       
              

 

 

Para que uma função seja derivável em um ponto do seu domínio, significa geometricamente a 

existência de uma única reta tangente não vertical no ponto considerado da curva. Nas Figuras 4 e 5, a 

derivada da função no ponto A não existe por motivos distintos. Já nas Figuras 6 e 7, existe a derivada em 

quaisquer pontos dos seus domínios. 

 

 

 
 

Figura 4 - A função f (t) não é derivável no 

ponto A, pois as retas tangentes à esquerda e à 

direita de A são distintas. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 - A função f (t) não é derivável no 

ponto A, pois a reta tangente em A é vertical, 

não apresentando, portanto, coeficiente angular 

(tg 90º não é definida). 

 

 

 
 

Figura 6 - A função f (t) é derivável em todo o 

seu domínio. Nos pontos B, C e D, a derivada 

é nula; no ponto A é positiva e no E é nega-

tiva. 

 
 

Figura 7 - A função f (t) é derivável em todo o 

seu domínio. A derivada é nula. 
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APÊNDICE B2 – Física Experimental 

 

 

1) [O Ato de Medir] O ato de medir (de realizar uma medição de) uma grandeza é um procedimento experi-

mental em que a grandeza é comparada com uma unidade pré-estabelecida de mesma natureza (ex.: 

comprimento com comprimento e velocidade com velocidade), um padrão ou pode ser o resultado de uma 

contagem de entidades, que, neste caso, apresenta unidade de medida 1 (um). Toda medida (X) de um 

mensurando (grandeza submetida à medição) é o resultado do ato de se medir e apresenta, quando resultado 

de uma única medição, um valor estimado (x) e uma incerteza (de medição) (δx) ou, quando resultado de 

mais de uma medição (normalmente, “muitas” medições), uma estimativa para o melhor valor, obtida pela 

média aritmética ( x ) dos valores medidos de forma similar para uma mesma grandeza, e uma incerteza 

padrão obtida por métodos estatísticos e que se denomina desvio padrão (σ) do conjunto de medidas. 

Quando o resultado da medição da grandeza é obtido por meio dos valores de várias outras grandezas, tem-

se a incerteza padrão combinada (uc). É, portanto, comum expressar medidas da seguinte forma: X = (x ± 

δx) , X = ( x ± σ)  ou X = (x ± uc) , o que acaba por definir um intervalo de confiança para a medida. 

Nota: por simplificação, a seguinte notação na escrita será adotada: σ = δx e uc = δx, na qual  é a unidade 

de medida usada como referência.
1
 

 

2) [Valor Médio] O valor médio ( x ) pode ser entendido como sendo o melhor valor ou a melhor estimativa 

de uma grandeza em uma amostra. 

 

1


N

i

i

x

x
N

, 

 

em que xi é o resultado da i-ésima medição e N é o número total de medições realizadas de uma mesma 

grandeza nas mesmas condições. O valor médio verdadeiro é o valor médio quando N  , algo impos-

sível de se calcular na prática. 

 

Ao se realizar apenas uma única medição de uma grandeza, o seu valor médio será a própria medi-

da encontrada, procedimento este que não é o ideal. 

 

Nota: A distinção entre melhor valor e valor verdadeiro será vista em detalhes no tópico 6 deste apêndice. 

 

3) [Desvio Padrão] O desvio padrão () de uma amostra obtida a partir de N medições realizadas de uma 

mesma grandeza nas mesmas condições pode ser entendido como uma medida da dispersão estatística dessa 

amostra em torno da estimativa do valor médio ( x ) da grandeza medida. É dado por: 

 

2

1

1
( )

1 

  


N

i

i

x x
N

 . 

 

No caso em que se realize apenas uma única medição da grandeza, o valor médio será igual ao seu 

próprio valor, não fazendo sentido algum calcular o desvio padrão da distribuição. Assim sendo, a incerteza 

que será adotada é aquela do instrumento sob avaliação de quem realizou a medição. Conforme sugerido no 

tópico anterior, o ideal é que se realizem algumas medições de uma grandeza como exemplo e, daí, calcule 

o desvio padrão da amostra, monte um histograma e interprete o significado do desvio padrão. O fator 

tempo aqui é o grande limitador. É importante que o professor ao menos mencione esse assunto aos seus 

alunos e, no caso de haver tempo hábil, forneça um exemplo. 

 

4) [Intervalo de Confiança] O que significa conceitualmente o intervalo de confiança? Considere uma série 

com K (“número grande”) medidas de uma mesma grandeza (da mesma propriedade; da mesma partícula, 

corpo ou radiação), utilizando os mesmos procedimentos. É possível estimar o melhor valor (definido, na 

prática, como o valor médio x  quando N é um “número grande”) e um desvio padrão (σ) para a distri-

                                                             
 
1

                                           Grandeza Adimensional, consulte o tópico 2 do Apêndice B5. 
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buição ou amostra de medidas. Haverá, então, para esta distribuição, certo intervalo de confiança dado por 

[ x  – σ, x  + σ]  com uma certa probabilidade de abrangência (nível de confiança). E daí? Pois bem, 

considere agora outras Y (“número grande”) séries com Z (“número grande”) medidas da mesma grandeza 

(da mesma propriedade; da mesma partícula, corpo ou radiação). Para cada uma das distribuições, pode-se 

estimar um melhor valor e, então, a probabilidade de abrangência será justamente a probabilidade de se 

encontrar tais valores no intervalo de confiança da primeira distribuição. A probabilidade de abrangência 

depende fundamentalmente da distribuição de probabilidades das medidas (AVALIAÇÃO, 2012, passim; 

SISTEMA, 2012, passim; VOCABULÁRIO, 2012, passim; VUOLO, 1996, 1999, passim). 

 

A probabilidade  de  abrangência depende de um parâmetro denominado fator de abrangência 

(k), que geralmente está na faixa entre 2 e 3 e que multiplica (daí o nome fator) a incerteza padrão (σ) ou a 

incerteza padrão combinada (uc) para a determinação de uma incerteza expandida (U). Recomenda-se que 

o fator de abrangência (k) seja sempre declarado a fim de que se possa recuperar a incerteza padrão 

associada à medida, em que U = k 
.
 . Ex.: X = ( x  ± U)  para k = n, lembrando que  é a unidade de 

medida. Note que a incerteza padrão é o desvio padrão correspondente a um fator de abrangência k = 1. 

Para uma distribuição normal (distribuição gaussiana, ou ainda, de Laplace – Gauss), tem-se a seguinte 

relação entre o fator de abrangência e a probabilidade de abrangência:  k = 1 (≈ 68,3 %), k = 2 (≈ 95,4 %) e 

k = 3 (≈ 99,7 %) (AVALIAÇÃO, 2012, passim; VUOLO, 1996, 1999, passim). 

 

 
 

Figura 1 - Exemplo de Distribuição Normal ou Gaussiana. 

 

5) [Valor Verdadeiro e Evolução Histórica do Padrão de Comprimento (o metro)] É importante observar que 

nunca se conhece o valor verdadeiro de uma medida. Entretanto, existem constantes em que se 

convencionou um valor exato para ela; não um valor qualquer, mas a sua melhor estimativa como sendo o 

seu melhor valor em uma dada época, a velocidade da luz no vácuo, constante c = 299 792 458 m/s (valor 

exato), por exemplo. O melhor valor torna-se um valor de referência. Fontes: NATIONAL INSTITUTE 

OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). Physical Reference Data – Fundamental Physical 

Constants. Disponível em: <http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c|search_for=universal_in!>. Acesso 

em: 02 jun. 2017 e Mohr, Newell e Taylor (2015, p. 2). Como consequência dessa decisão, alterou-se mais 

uma vez a definição da unidade padrão de comprimento, o “metro”. Inicialmente, no final do século XVIII 

(na época da Revolução Francesa), havia sido convencionado ser a décima milionésima parte de um 

quadrante de um meridiano terrestre, ou seja, a distância do Polo ao Equador sobre o globo terrestre. Logo 

em seguida, em 1889, foi baseada em um protótipo internacional de liga metálica de platina-irídio com 10 

por cento de irídio, com um erro de 0,0001, depositada no Bureau Internacional de Pesos e Medidas 

(BIPM) na França. Em 1960, passou a ser equiparado a 1 650 763,73 comprimentos de onda (λ) no vácuo 

da radiação, que corresponde à transição entre os níveis 2pl0 e 5d5 do átomo de criptônio 86. Finalmente em 

1983, a 17
a
 Conferência Geral de Pesos e Medidas (17ª CGPM) considerou o “metro” equivalente ao 

comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante um intervalo de tempo de 1/299 792 458 do 

segundo. Todas essas mudanças tiveram por objetivo facilitar a reprodução do padrão “metro” em 

diferentes partes do mundo e aumentar a sua precisão para as necessidades da metrologia. Dessa maneira, 

por convenção, estabeleceu-se um valor exato para a velocidade da luz no vácuo, c = 299 792 458 m/s 

(CENTRO FRANCO-BRASILEIRO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA, 1990; SISTE-

MA, 2012, passim). 
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6) [Incerteza e Erro] 

 

 
 

Figura 2 - Incerteza x Erro. 

 

7) [Propagação de Incertezas para uma única medição
2
] Considere A = (a ± δa)  e B = (b ± δb)  duas 

variáveis (ou medidas) independentes submetidas cada uma delas a uma única medição. As demonstrações 

das expressões para a propagação de suas incertezas quando submetidas a operações de soma (S), diferença 

(D), produto (P) e divisão (Q) encontram-se listadas após a Tabela 1, que resume todos os resultados 

encontrados. 

 

Tabela 1 - Incerteza máxima após propagação em opera-

ções aritméticas entre variáveis independentes submeti-

das a uma única medição. 

 

Operação Simbologia Incerteza Máxima 

   

Soma (S) S = a + b máxS a b     

Diferença (D) D = a – b máxD a b     

Produto (P) P = a 
.
 b máxP a b b a       

Divisão (Q) Q = a / b máx 2

a b b a
Q

b

 


  
  

 

 
Demonstrações 

 

 

Soma (S) 

 

 

Partindo de S = a + b, pode-se escrever a incerteza para a soma ( S) da seguinte forma: 

 

( ) ( )S a a b b S       . 

 

Desenvolvendo a soma dos binômios 

 

( ) ( ) ( )S a a b b a b        , 

 

                                                             
 
2
           As demonstrações presentes neste tópico são frutos da colaboração do Prof. M.e Carlos Alberto da Silva 

Victor (Matemática/Colégio Naval). 
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S a a b b a b        , 

 

S a b     , 

 

pode-se escrever  

 

máxS a b    . 

 

 

Diferença (D) 

 

 

Partindo de D = a – b, pode-se escrever a incerteza para a diferença ( D) da seguinte forma: 

 

( ) ( )D a a b b D       . 

 

Desenvolvendo a diferença dos binômios 

 

( ) ( ) ( )D a a b b a b        , 

 

D a a b b a b        , 

 

D a b     , 

 

pode-se escrever  

 

máxD a b    . 

 

 

Produto (P) 

 

 

Partindo de P = a 
.
 b, pode-se escrever a incerteza para o produto ( P) da seguinte forma: 

 

( ) ( )P a a b b P       . 

 

Desenvolvendo o produto dos binômios 

 

( ) ( ) ( )P a a b b a b        , 

 

P a b a b b a a b a b              , 

 

P a b b a a b           , 

 

máxP a b b a a b          , 

 

se a b a b b a        , pode-se escrever que 

 

máxP a b b a      . 

 

 

Divisão (Q) 

 

 

Partindo de Q = a / b, pode-se escrever a incerteza para a divisão ( Q) da seguinte forma: 
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( )

( )

a a
Q Q

b b







 


. 

 

Desenvolvendo a divisão dos binômios 

 

( )

( )

a a a
Q

b b b






  
   

  
, 

 

( )

( )

a a a
Q

b b b







 


, 

 

( ) ( )

( )

b a a a b b
Q

b b b

 




    


 
, 

 

2

a b b a a b a b
Q

b b b

 




      


 
, 

 

2

b a a b
Q

b b b

 




   


 
. 

 

Maximizando o numerador e minimizando o denominador 

 

máx 2

a b b a
Q

b b b

 




  


 
, 

 

se 2   b b b  , pode-se escrever que 

 

máx 2

a b b a
Q

b

 


  
 . 

 

8) [Propagação de Incertezas para uma única medição indireta da massa do Sol] Conforme visto na resposta à 

questão 31 (1ª Parte), tratando-se de um sistema isolado Sol-Planeta e estando o primeiro em um dos focos 

da órbita elíptica descrita pelo segundo em torno do primeiro, a massa do Sol (MSol) é dada em função do 

semieixo maior (a) da órbita elíptica e do período orbital (T) do planeta por 

 
2 3

Sol 2

4 a
M

G T

 
   
 

. 

 

Admitindo a ausência de incerteza para a constante da gravitação universal G, o desenvolvimento 

para o cálculo da incerteza para a massa do Sol (MSol) será o seguinte: 

 

2 3

Sol 2

4 a
M

G T


 

  
    

   
, 

 
2 3 3

Sol 2 2

4 ( )

( )

a a a
M

G T T T

 




   
          

, 

 
2 2 3 3 2

Sol 2 2

4 ( ) ( )

( )

T a a a T T
M

G T T T

  




       
          

, 
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2 2 3 2 2 3 3 2 2

Sol 2 2 2

4 [( 3 3 ( ) ( ) ] [ 2 ( ) ]

[ 2 ( ) ]

T a a a a a a a T T T T
M

G T T T T T

     


 

              
             

, 

 

2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2

Sol 4 3 2 2

4 3 3 ( ) ( ) 2 ( )

2 ( )

a T a T a a T a T a a T a T T a T
M

G T T T T T

     


 

                  
            

, 

 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 2

Sol 4 3 2 2

4 3 3 ( ) ( ) 2 ( )

2 ( )

a T a a T a T a a T T a T
M

G T T T T T

     


 

               
            

. 

 

Maximizando o numerador e minimizando o denominador 

 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 2

máx Sol 4 3 2 2

4 3 3 ( ) ( ) 2 ( )

2 ( )

a T a a T a T a a T T a T
M

G T T T T T

     


 

              
            

, 

 

se 

 
2 2 3 2 2 2 3 3 23 2 3 ( ) ( ) ( )a T a a T T a T a T a a T                 

 

e 

 
4 3 2 22 ( )T T T T T      , 

 

então, pode-se escrever que 

 

2 2 2 3

máx Sol 4

4 3 2a T a a T T
M

G T

  


       
       
   

. 



314 
 

 

APÊNDICE B3 – Astronomia 

 

 

1) [Generalização da 1ª Lei de Kepler] Uma generalização da 1ª Lei de Kepler (Lei das Órbitas Elípticas), 

levando em conta o fato de existirem outros corpos celestes além de planetas sujeitos à ação da força 

gravitacional devido ao Sol, implica que as órbitas dos corpos celestes deverão assumir sempre a forma de 

uma das seguintes cônicas: elipse (incluindo a circunferência), parábola ou hipérbole (no sentido 

matemático, desde que não haja perturbação, interação gravitacional com outros corpos celestes e, no 

sentido físico, desde que a perturbação seja desprezível), com o Sol localizado sempre fixo em um foco. É 

importante destacar que a 1ª Lei de Kepler também é válida para outros sistemas não perturbados, como, 

por exemplo, os planetas e os seus satélites, sejam eles naturais ou não, e até mesmo para outros sistemas 

planetários extrassolares. Na situação em que as massas dos corpos celestes são comparáveis entre si 

(“pequena” diferença em termo de ordens de grandeza), existe uma versão aperfeiçoada da 3ª Lei de Kepler 

(Lei dos Períodos), que, no caso de órbitas circulares em torno do centro de massa (CM) comum para o 

sistema isolado constituído por eles, é demonstrada no Apêndice B8. 

 

2) [Elementos Orbitais] A excentricidade da órbita (ε) é um dos elementos orbitais (elementos keplerianos) de 

um corpo celeste, conjunto de seis parâmetros independentes, necessários e suficientes que permitem 

definir de maneira unívoca a órbita kepleriana (não perturbada) de um corpo celeste em torno de outro 

qualquer e espacialmente em relação a um referencial inercial. Além dele, o semieixo maior (a) da órbita 

ou o período orbital (T), o instante de passagem pelo periastro (ou instante de passagem pelo periélio, se a 

órbita for em torno do Sol) ou a anomalia média (M) (conversão para ângulo do intervalo de tempo desde 

que o astro passou pelo periastro em sua órbita), constituem os três elementos orbitais que caracterizam o 

movimento do astro (planeta, Lua, asteroide, satélite, etc.) no plano de sua órbita. Os outros três são 

ângulos conhecidos como ângulos de Euler, que localizam espacialmente a órbita em relação a um 

referencial inercial. São eles: a longitude (ou a ascensão reta) do nodo ascendente (Ω), a inclinação orbital 

(i) e o argumento do periastro (ω) (ou argumento do periélio, se a órbita for em torno do Sol). Na figura a 

seguir, estão representados o plano orbital (P1) e o plano da eclíptica (P2); este descrito pelo movimento 

“aparente” anual do Sol em torno da Terra. Na figura, estão também representados o periastro (P, posição 

na órbita em que o astro se encontra mais próximo do Sol); o ponto vernal (γ, posição na órbita em que 

ocorre a interseção da eclíptica com o equador celeste; este um círculo máximo da esfera celeste segundo o 

qual o plano do equador terrestre intersecta a esfera celeste) e o nodo ascendente ( , posição na órbita em 

que o astro passa do hemisfério Sul para o hemisfério Norte) (KUGA; CARRARA; RAO, 2012). 

 

 
 

Figura 1 - Elementos de uma órbita. 

 

3) [Joãozinho da Maré] Trata-se de um texto primoroso de Astronomia do professor Caniato (1983) que alia 

profundidade com linguagem simples e direta. Nele o autor, por meio de um personagem, Joãozinho da 

Maré, nascido e morador na favela homônima, questiona de forma transparente e com lucidez implacável 

os ensinamentos de Astronomia (causas das estações do ano) transmitidos por sua professora, baseando-se 
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tão somente em fatos vivenciados por ele no seu dia-a-dia e em argumentos lógicos de uma simplicidade 

impressionante e difíceis de serem contestados. Em resumo, a mensagem diz respeito à importância de uma 

atitude reflexiva constante sobre todo e qualquer conhecimento que se receba ou que se transmita. 
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APÊNDICE B4 – Histórico, Filosófico, Conceitual e Explicativo 

 

 

1) [Indutivismo] Indutivismo é um tipo de raciocínio, segundo o qual, o conhecimento (por exemplo, a ciên-

cia) deriva exclusivamente de dados experimentais, da observação, sem que haja qualquer arcabouço teó-

rico por detrás orientando o que é relevante ou não observar e como isto deve ser realizado. Segundo a pro-

posta indutivista ingênua, a ciência se baseia no Princípio da Indução: “Se um grande número de As foi 

observado sob uma ampla variedade de condições, e  se todos esses As observados possuíam sem exceção a 

propriedade B, então todos os As têm a propriedade B.” (CHALMERS, 1993, p. 27). 

 

Um exemplo interessante atribuído ao importante filósofo e matemático Bertrand Russel (1872 – 

1970) é o do peru indutivista: 

 

Esse peru descobrira que, em sua primeira manhã na fazenda de perus, ele fora 

alimentado às 9 da manhã. Contudo, sendo um bom indutivista, ele não tirou 

conclusões apressadas. Esperou até recolher um grande número de observações 

do fato de que era alimentado às 9 da manhã, e fez essas observações sob uma 

ampla variedade de circunstâncias, às quartas e quintas-feiras, em dias quentes 

e dias frios, em dias chuvosos e dias secos. A cada dia acrescentava uma outra  

proposição de observação à sua lista. Finalmente, sua consciência indutivista 

ficou satisfeita e ele levou a cabo uma inferência indutiva para concluir: “Eu 

sou alimentado sempre às 9 da manhã”. Mas, ai de mim, essa conclusão de-

monstrou ser falsa, de modo inequívoco, quando, na véspera do Natal, ao invés 

de ser alimentado, ele foi degolado. Uma inferência indutiva com premissas 

verdadeiras levara a uma conclusão falsa (RUSSEL apud CHALMERS, 1993, 

p. 37-38.). 

 

Quantas observações constituem um grande número? 10, 100, 1000,...? 

 

2) [Sistema Heliocêntrico na Grécia Antiga] O astrônomo grego Aristarco de Samos (310 – 250 a.C.) já havia 

feito a proposta revolucionária de colocar o Sol no centro do Universo muito antes do astrônomo e matemá-

tico polonês Nicolau Copérnico (1473 − 1543), porém sem êxito em convencer os seus contemporâneos. O 

principal contra-argumento, em sua época, a essa ideia é que, se o Sol estivesse no centro do Universo, en-

tão, tanto os planetas como as estrelas deveriam se mover ao seu redor. Todavia, movimento algum de 

qualquer estrela ao redor do Sol jamais havia sido detectado, daí serem consideradas estrelas fixas 

(REINHARDT, 1975, p. 41). 

 

3) [Galileu contra o argumento de autoridade utilizado pelos seguidores de Aristóteles] Em Galilei (2011, p. 

193), 

 

Salviati – [...] E vós, dizei-me, por favor, sois tão ingênuo que não entendeis 

que se Aristóteles tivesse estado presente escutando o doutor que o queria fazer 

autor do telescópio, teria discutido muito mais com ele que com todos aqueles 

que riram do doutor e de suas interpretações? Duvidais talvez que Aristóteles, 

se visse as novidades descobertas no céu, não mudaria de opinião, corrigindo 

seus livros, para aproximar-se de doutrinas mais sensíveis, afastando de si a-

queles tão pobres de juízo que muito pusilanimemente [covardemente] insistem 

em querer sustentar cada uma de suas afirmações, sem entender que Aris-

tóteles, quando fosse tal e qual eles o imaginam, seria um cérebro indócil, uma 

mente obstinada, um espírito repleto de barbárie, uma vontade tirânica, que, re-

putando todos os outros como estúpidos carneiros, quisesse que seus decretos 

fossem antepostos aos sentidos, às experiências, à própria natureza? São os 

seus seguidores que outorgaram a autoridade a Aristóteles, e não ele mesmo 

que a usurpou ou tomou; e, porque é mais fácil ocultar-se debaixo do escudo de 

outrem que comparecer de viso aberto, temem e nem se aventuram a afastar-se 

somente um passo, e, antes de alterar alguma coisa no céu de Aristóteles, que-

rem impertinentemente negar aquelas coisas que veem no céu da natureza 

(GALILEI, 2011, p. 193). 
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4) [Lei da Gravitação Universal segundo Newton] No Apêndice Histórico e Explicativo (por Florian Cajori) e 

nos Principia Livro III de Isaac Newton, constam vários trechos que nos remetem ao texto original sobre 

como ele realizou a Apresentação da lei da gravitação. 

 

Par. 27, Livro III, Escólio Geral da Proposição XLII. Apresentação da lei da 

gravitação. A apresentação geral moderna desta lei, a saber que “toda partícula 

de matéria atrai toda outra partícula com uma força variando diretamente como 

o produto de suas massas e inversamente como o quadrado da distância entre 

elas,” não é encontrada em nenhum lugar nos Principia e no Sistema do 

Mundo. Talvez o que esteja mais próximo disso é dado no Escólio Geral no 

final dos Principia, onde Newton afirma que a “gravidade ... opera ... de acordo 

com a quantidade de matéria sólida que eles [o Sol e os planetas] contêm, 

propagando sua virtude para todos os lados a distâncias imensas, diminuindo 

sempre como o inverso do quadrado das distâncias.”. Para outras aproximações 

da forma moderna da apresentação, ver Livro I, Proposição LXXVI [Atração 

entre corpos esféricos.], Corolários III e IV [(NEWTON, 2012a, p. 259-260)], 

e Sistema do Mundo, Par. 26 [As intensidades das forças e os movimentos 

resultantes em casos particulares.] [(NEWTON, 2012b, p. 357-358)] (NEW-

TON, 2012b, p. 430, grifo do autor). 

 

5) [Lei da Gravitação Universal x Teoria dos Vórtices] No Apêndice Histórico e Explicativo (por Florian 

Cajori) e nos Principia Livro I de Isaac Newton, constam vários trechos que mostram claramente a não 

aceitação imediata de sua Lei da Gravitação Universal em prol da Teoria dos Vórtices de Descartes
3
 (em 

que os planetas eram arrastados por vórtices) tanto pela comunidade acadêmica de sua época como pela 

população de um modo geral, inclusive na Inglaterra, sua terra natal. Mesmo Descartes não sendo capaz de 

explicar “[...] o movimento de cometas que interceptam [sic]
4
 os planos orbitais dos planetas com qualquer 

ângulo [...]” e a incoerência de sua teoria com a realidade dos fatos de “[...] um planeta mover-se mais 

rapidamente quanto mais distante estivesse do Sol, enquanto, na verdade, ele move-se mais vagarosamente 

quando naquela posição.” (NEWTON, 2012a, p. 303-304). 

 

5. Prefácio de Cotes [Roger Cotes, Membro do Trinity College, Professor 

Catedrático de Astronomia e Física Experimental.] para a 2ª edição dos 

Principia. 

 

A doutrina cartesiana tinha elementos de apelo popular. O leigo em matemática 

poderia entendê-la. Qualquer um já havia visto lascas de madeira rodopiar em 

redemoinhos nos rios. Qualquer um já havia visto um diminuto redemoinho de 

vento levantar a poeira em pequenos ciclones. Os planetas moviam-se como 

pedaços de madeira em redemoinhos. Estas figuras mentais eram convincentes. 

Ao contrário, a lei de Newton do inverso do quadrado na atração gravitacional 

nada significava para alguém não acostumado com o pensamento matemático 

(NEWTON, 2012a, p. 302, grifo do autor). 

 

De acordo com a biografia de Samuel Clarke, escrita por Hodlay, Rohault 

ainda era o livro-texto de Cambridge em 1730, três anos após a morte de 

Newton e quarenta e três anos depois do aparecimento dos Principia 

(NEWTON, 2012a, p. 304, grifo do autor). 

 

[...] Voltaire [Pseudônimo de François Marie Arouet (1694 − 1778), escritor e 

importante filósofo iluminista francês.], que visitou a Inglaterra em 1727 e 

declarou que apesar de Newton ter vivido por mais de quarenta anos após a 

publicação dos Principia, mesmo na época de sua morte ele não tinha mais do 

que vinte seguidores na Inglaterra (NEWTON, 2012a, p. 304-305, grifo do 

autor). 

                                                             
 
3

       René Descartes (1596 − 1650), filósofo, físico e matemático francês que deu importantes contribuições à 

filosofia e matemática, dentre as quais a Geometria Analítica e o Sistema de Coordenadas que leva o seu 

nome. 
4

                                            O correto é intersectam. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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6) [A Natureza da Gravidade] No Apêndice Histórico e Explicativo (por Florian Cajori) nos Principia Livro I 

de Isaac Newton consta uma carta sua para Richard Bentley [17 de janeiro de 1692-3?] em que aborda a 

natureza da gravidade, mostrando o seu desconforto em relação à ideia de ação a distância, sem a ação de 

um intermediador e em relação ao fato da gravidade ser uma propriedade inata da matéria. 

 

6. Prefácio de Cotes. A natureza da gravidade.  

 

Que a gravidade seja inata, inerente e essencial à matéria, de forma que um 

corpo possa atuar sobre outro a uma distância através do vácuo, sem a 

mediação de qualquer outra coisa, por e através da qual a sua ação e força 

possa ser transportada de um para outro, é para mim um absurdo tão grande 

que acredito que nenhum homem dotado de uma faculdade competente em 

assuntos filosóficos possa nele recair. A gravidade deve ser causada por um 

agente que atue constantemente de acordo com certas leis; mas, se este agente é 

material [éter] ou imaterial, deixo para a consideração dos meus leitores 

(NEWTON, 2012a, p. 307, grifo nosso). 

 

Esta carta original em inglês encontra-se digitalizada em NEWTON PROJECT. Disponível em: 

<http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/view/texts/normalized/THEM00258>. Acesso em: 02 jun. 2017. 

 

No Escólio, Livro I, Seção XI nos Principia: Os movimentos de corpos que tendem uns para os 

outros com forças centrípetas, Isaac Newton revela a possibilidade de o intermediador ser o éter ou o ar: 

 

Aqui emprego a palavra atração em sentido geral, para qualquer esforço feito 

por corpos para se aproximarem uns dos outros, seja esse esforço oriundo da 

ação dos próprios corpos, como quando tendem uns para os outros ou se agitam 

uns aos outros por influências [N.T. No Original, “spirits”.] emitidas; ou decor-

ra da ação do éter ou do ar, ou de qualquer que seja o meio, corpóreo ou incor-

póreo, impelindo corpos ali localizados, de alguma maneira, uns em direção 

aos outros (NEWTON, 2012a, p. 251, grifo do autor, nota do tradutor). 

 

E finalmente, no Escólio Geral no final dos Principia (Livro III), Isaac Newton afirma categorica-

mente acerca da natureza da gravidade: “ [...] não construo hipóteses.” (NEWTON, 2012b, p. 331). Na rea-

lidade, não que não as criasse, mas cuidadoso o bastante a fim de evitar que a sua obra fosse alvo de críticas 

contundentes. 

 

7) [Princípio da Equivalência] Considere um planeta de massa m transladando em movimento circular unifor-

me (MCU) em torno do Sol, fixo e no centro da trajetória circular. Sendo 

 

cp gF F , 

 

então, 

 
2

Sol

2

G M mm v

R R

 
 . 

 

Note que à esquerda da igualdade m é a massa inercial do planeta em órbita em torno do Sol, 

enquanto que à direita dela m é a massa gravitacional do planeta interagindo com a massa gravitacional do 

Sol. Por mais de dois séculos, a igualdade entre a massa inercial e a massa gravitacional foi um mistério 

para a física newtoniana, tendo sido aceita apenas por ser um fato experimental. Tanto Galileu Galilei 

(1564 – 1642), físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, como Isaac Newton (1642 − 1727), 

discutem em suas obras essa questão. O primeiro, em sua obra Duas Novas Ciências, coloca que, se não 

houvesse a igualdade entre as massas inercial e gravitacional de um corpo, então, dois corpos abandonados 

em queda livre, ou seja, no vácuo, da mesma altura e no mesmo instante de tempo, chegariam ao solo em 

instantes de tempo distintos e com velocidades distintas entre si. O fato é que isto não ocorre 

(CASTELLANI, 2001, p. 357-358). Conclusões semelhantes foram obtidas por Isaac Newton e publicadas 

em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em que relata a conclusão a que chegou ao 

trabalhar não com a queda livre, mas com a aceleração da queda de pêndulos de mesma massa 

gravitacional, mas constituídos de materiais bastante distintos. 
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O fato foi realmente elucidado apenas por Albert Einstein (1879 − 1955), físico alemão naturaliza-

do norte-americano, autor das Teorias da Relatividade Restrita e Geral, quando este enuncia o Princípio da 

Equivalência, em que mostra a profunda relação entre gravitação e inércia por meio de experiências de 

pensamento conhecidas como Elevador de Einstein (Cf. BASTOS NETO, 2010a, p. 130-134), nas quais 

ilustra o fato de um referencial uniformemente acelerado ser idêntico a um referencial em repouso subme-

tido a um campo gravitacional uniforme, e de a natureza da massa (inercial ou gravitacional) depender tão 

somente do referencial (do observador) adotado (CASTELLANI, 2001, p. 358-359; EINSTEIN, 2013, p. 

80-84 e NUSSENZVEIG, 2013, p. 368-371). 

 

8) [Lei da Gravitação Universal x Teorias da Relatividade] No Apêndice Histórico e Explicativo (por Florian 

Cajori) nos Principia Livro I de Isaac Newton, consta um interessante comentário sobre as consequências 

das descobertas das Teorias da Relatividade de Einstein sobre a Lei da Gravitação Universal de Newton: 

 

Essa força [gravitacional] tornou-se ambígua pela pesquisa recente, porque, 

primeiro, massa depende da velocidade e, segundo, distância, de acordo com a 

teoria da relatividade, depende da localização do observador. A teoria gravi-

tacional de Einstein de 1915 solapa a crença na realidade da gravitação como 

uma “força” (NEWTON, 2012a, p. 318-319, grifo do autor). 

 

9) [A 1ª Lei de Newton (Princípio da Inércia) e a definição de Referenciais Inerciais] À primeira vista, pode 

parecer que a 1ª Lei de Newton (Princípio da Inércia) seja um caso particular da 2ª Lei de Newton (Prin-

cípio Fundamental da Dinâmica) quando a força resultante é nula, mas não se trata de algo tão simples. Ca-

so assim o fosse, Newton poderia ter resumido suas Leis de movimento em apenas duas. A importância do 

Princípio da Inércia advém do fato de que é ele quem define o conceito de referencial inercial, também 

utilizado na 2ª Lei. Mas, afinal, o que é um referencial inercial? Trata-se de um referencial em que o Prin-

cípio da Inércia é satisfeito. Então, para saber se um referencial é inercial ou não, é necessário verificar se o 

Princípio da Inércia está ou não sendo violado. Se estiver, não se trata de um referencial inercial (CA-

BRAL, 1984, p. 4-7). Existe algum referencial que seja realmente inercial? Não. Astrônomos profissionais 

constroem catálogos de estrelas e galáxias usando como referenciais corpos celestes ainda mais distantes, 

alguns a bilhões de anos-luz da Terra, cujos movimentos próprios praticamente não são detectáveis pelas 

técnicas e instrumentos mais modernos, daí serem, em conjunto, considerados em excelente aproximação 

como sendo referenciais inerciais, as chamadas “estrelas fixas”. Existe apenas um único referencial inercial 

? Considerando a existência de um que seja, todo e qualquer outro referencial em repouso ou em movi-

mento retilíneo uniforme em relação a este é também inercial. Não existe, portanto, um referencial inercial 

privilegiado. E a Terra é um referencial inercial? Não, entretanto, na prática, um sistema como a Terra pode 

ser considerado aproximadamente inercial para o estudo de muitos fenômenos. 

 

10) [Enunciado das Leis de Newton segundo o próprio] Isaac Newton, nos Principia, Livro I, enuncia seus três 

famosos Axiomas ou Leis do Movimento:  

 

LEI I 

 

Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em 

uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças 

imprimidas sobre ele (NEWTON, 2012a, p. 53, grifo do autor). 

 

LEI II 

 

A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é 

produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida 

(NEWTON, 2012a, p. 54, grifo do autor). 

 

Nota: mudança de movimento significa mudança na quantidade de movimento. 

 

LEI III 

 

A toda ação há sempre oposta uma reação igual ou, as ações mútuas de dois 

corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas 

(NEWTON, 2012a, p. 54, grifo do autor). 
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11) [2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica) em uma forma mais geral] R      F d Q d t . Note que 

essa Lei está escrita em uma forma mais geral, não havendo necessidade de a massa ser constante para ser 

usada. Ex.: o movimento de um foguete que consome seu combustível em voo, ou seja, que altera a sua 

massa. Cf. Bastos Neto (2010b, p. 251-257). 

 

É importante ressaltar que a 2ª Lei de Newton está descrita, mas não está escrita em lugar algum 

de sua principal obra, em três volumes, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural (Principia), publicada 

pela primeira vez no ano de 1687. A expressão foi escrita anos mais tarde por outros filósofos (CAS-

TELLANI, 2001, p. 357). Cf. Newton (2012a, 2012b). Até porque Isaac Newton escreveu os Principia 

usando Geometria, o formalismo elegante da época. A LEI II, em palavras do próprio Newton (2012a, p. 54, 

grifo do autor), é a seguinte: “A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é 

produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida.”. Na notação do Cálculo, 

 

R

dQ
F

dt
 . 

 

Além da descrição dessa Lei, a obra apresenta outras importantes contribuições, como o Princípio 

da Inércia, o Princípio da Ação e Reação e a Lei da Gravitação Universal. 

 

12) [A Guerra do Cálculo] R      F d Q d t  é a LEI II descrita por Newton (2012a, p. 54) nos Principia, porém, a 

notação moderna (dentre as quais, o uso do símbolo de diferencial d e de integral , um S de soma 

estilizado) usada nos livros de Cálculo desde então deve-se à Leibniz, que desenvolvera ideias semelhantes 

referentes ao Cálculo de modo, acredita-se, mais ou menos independente. No final do século XVII e princi-

palmente no início do século XVIII seguido por duas décadas, Newton e Leibniz e seguidores dos dois 

lados travaram uma acirrada disputa pela primazia do Cálculo, em que acusações mútuas de plágio se fize-

ram presentes. O mérito da questão foi levado inclusive pelo próprio Leibniz à Royal Socity em Londres 

(presidida na época pelo próprio Newton e da qual os dois eram membros). Newton com o seu Método dos 

Fluxos e Leibniz com o seu Cálculo Diferencial provavelmente notabilizaram o maior debate sobre propri-

edade intelectual de todos os tempos. Mesmo tendo Newton saído vitorioso, durante anos partidários dos 

dois lados, assim como os seus próprios protagonistas de forma anônima inicialmente e diretamente nos 

últimos anos de suas vidas, escreveram inúmeros artigos difamatórios na tentativa de reivindicar para si o 

desenvolvimento. Nem com a morte dos dois a situação se resolveu, tendo a Inglaterra sofrido um enorme 

prejuízo devido ao isolamento de seus matemáticos por quase um século em relação aos seus pares da Eu-

ropa Continental, que adotaram a notação de Leibniz (ALEXANDER, 2016; BARDI, 2008; BOYER, 2012, 

p. 280; EVES, 2011, p. 436-445; NEWTON, 2012b, p. 414, item 6; RODITI, 2005). 

 

Essa disputa é bastante interessante, pois ilustra o caráter humano do fazer ciência. O cientista com 

atributos de homem comum, que sente raiva, inveja e possui paixões, é um exemplo interessante a ser dis-

cutido com os alunos em relação aos aspectos éticos do fazer ciência como uma atividade humana. 

 

13) [2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica): partindo da forma mais para a menos geral] Para 

alunos versados em Cálculo Diferencial, um exercício interessante é demonstrar a 2
a
 Lei de Newton na 

forma 
RF m a   (para a massa (m) constante no tempo) a partir de 

RF dQ dt  com o uso da Derivada do 

Produto, 

 

( )d a b a db b da     . 

 

 

zero, p/
m = const.

R R R R R

d m vdQ dv dm dv
F F F m v F m F m a

dt dt dt dt dt


              . 

 

Segundo Castellani (2001, p. 357), foi Leonhard Paul Euler (1707 – 1783), matemático e físico 

suíço, quem a expressou nesses termos matemáticos pela primeira vez, em 1747, em Recherches sur le 

mouvement des corps célestes en général (Cf. EULER ARCHIVE: A digital library dedicated to the work 

and life of Leonhard Euler. Recherches sur le mouvement des corps célestes en général. E112. p. 102-

103. Disponível em: <http://eulerarchive.maa.org/docs/originals/E112.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2017.). 



321 
 

 

RF m a   não pode ser usada na análise de problemas em que a massa da partícula (ou do corpo) 

varie sensivelmente com o passar do tempo, como é o caso, por exemplo, de um foguete que queima o seu 

combustível. Também para velocidades superiores a 0,1  

.
 c, acelerações ou “desacelerações” acarretam 

sensíveis variações na massa de uma partícula, ou de um corpo, já que aquela, como bem prevê a Teoria da 

Relatividade Restrita, é uma função da velocidade desta em relação a um referencial inercial, m = m(v). 

Assim sendo, note que as formas para a 2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica), 

RF dQ dt  e 
RF m a  , somente podem ser consideradas equivalentes se a massa da partícula (ou do cor-

po) for constante, o que ocorre aproximadamente no domínio da Mecânica Clássica (v << 0,1 

.
  c). Conclui-

se, então, que 
RF dQ dt  é uma forma mais geral do que 

RF m a  , podendo inclusive ser usada na Teoria 

da Relatividade Restrita. 

 

De posse da 2ª Lei de Newton para Rotações, 

 

 
o
R dL

dt
 , (1) 

 

e lembrando que o momento angular é dado por 

 

 L I  , (2) 

 

substituindo (2) em (1), obtém-se: 

 

 
o
R d I

dt





 . 

 

Aplicando a Derivada do Produto, 

 
zero, p/

I = const.

o
R dI d

I
dt dt


     , 

 

e definindo 
d

dt


   como sendo a aceleração angular instantânea, pode-se escrever 

 

o 0R I       

 

o
R I    

2ª Lei de Newton para Rotações 

 

em analogia à 

 

RF m a  . 

2ª Lei de Newton para Translações 

 

14) [A 3ª Lei de Newton (Princípio da Ação e Reação) sempre é válida?] Nem sempre. Quanto mais afastadas 

estiverem as partículas (ou os corpos) entre si e/ou quanto maior for a aceleração relativa entre elas(es), 

maior será a discrepância nas intensidades das forças que constituem o par ação-reação. No primeiro caso, 

isso se deve ao fato de a propagação da interação entre as partículas apresentar uma velocidade finita, a 

velocidade da luz, ou seja, não ocorre a chamada ação a distância, de maneira instantânea. Assim sendo, se 

uma das partículas (ou um dos corpos) se mover, a outra(o) somente receberá esta informação passado um 

intervalo de tempo d/c, em que d é a distância inicial entre elas(es). No segundo caso, de maneira análoga a 

um dipolo elétrico, uma carga elétrica em oscilação (acelerada), geradora de uma onda eletromagnética, 

nada mais é do que uma perturbação no campo eletromagnético que se propaga com a velocidade da luz; 

um sistema de estrelas binárias ou com dois buracos negros espiralando em torno de um centro de massa 

comum é fonte de ondas gravitacionais. Tais ondas, nada mais são do que perturbações no contínuo espaço-
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tempo que se propagam com a velocidade da luz no vácuo (c)
5
, sendo passíveis de detecção como assim o 

foram
6
 por ocasião da fusão de um binário de buracos negros.

7
 No âmbito da Teoria da Relatividade Geral, 

já não cabe mais o conceito de força (ABBOTT, 2016; BARCELOS NETO, 2013, p. 33-35; BASSALO; 

CATTANI, 2016, p. 894-895; LASER; SYMON, 1996, p. 27; WATARI, 2004, p. 34). 

                                                             
 
5

                  Para conhecer um pouco da história da participação de instituições e cientistas brasileiros em projetos de de-

tecção de ondas gravitacionais, consulte Matsuura e Tolmasquim (2014, cap. 8). 
6

      Ondas gravitacionais foram previstas matematicamente por Einstein em 1916 e detectadas em 2015 pelo 

projeto LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), cujo anúncio da descoberta ocorreu 

em 2016. 
7

                  Recomendação: professor, para uma transposição didática sobre o assunto ondas gravitacionais para alunos 

do ensino médio que se mostrem interessados, disponibilize os dois excelentes artigos publicados por 

Medeiros (2016a, 2016b) na Revista Física na Escola: Conversando com Einstein: as origens da Relatividade 

Geral e a constante cosmológica - Parte 1 e Conversando com Einstein sobre as Ondas Gravitacionais - 

Parte 2. 
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APÊNDICE B5 – Sistemas de Unidades: em especial o Sistema Internacional de 

Unidades (SI) 

 

 

1) [Sistema Internacional de Unidades (SI)] O Sistema Internacional de Unidades (SI) compreende 

atualmente, por convenção, sete grandezas de base e suas respectivas unidades de base, bem como uma 

infinidade de grandezas derivadas (ex.: velocidade, aceleração, quantidade de movimento, torque, momen-

to angular, etc.) e suas respectivas unidades derivadas que podem sempre ser escritas em função de um 

produto de potências das unidades de base. As grandezas físicas de base, por convenção, são consideradas 

independentes entre si, entretanto suas unidades não necessariamente o são, como é o caso da definição do 

metro (m), que incorpora o segundo (s) (SISTEMA, 2012, p. 16, 23). 

 

A 17
a
 Conferência Geral de Pesos e Medidas (17ª CGPM) estabeleceu a definição do metro como 

sendo: “O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante um intervalo de 

tempo de 1/299 792 458 do segundo.” (SISTEMA, 2012, p. 73). 

 

Tabela 1 - Unidades de base do SI 

 

(SISTEMA, 2012, p. 28). 

 

É importante ressaltar que a Confederação Geral de Pesos e Medidas (CGPM) reúne-se 

regularmente a fim de estabelecer normas quanto à definição de cada uma das unidades de base, alterando-

as quando necessário, e um conjunto de unidades que apresentem definições precisas, universalmente acei-

tas e fáceis de serem usadas. É função dela também estabelecer regras que normatizem os símbolos tanto 

das grandezas como de suas unidades. 

 

Há uma nova grafia para unidades desde 2012: a unidade de intensidade de corrente elétrica, 

ampere, não mais se escreve com acento; a unidade de energia não SI eletronvolt passou a ser elétron-volt e 

de comprimento ångström, angstrom. Já a grafia e a tonicidade recomendadas para múltiplos e submúltiplos 

do metro mudaram: quilômetro recomenda-se que seja kilometro (sílaba tônica me, pronunciada como mé) 

e centímetro recomenda-se centimetro (sílaba tônica me, pronunciada como mé) (SISTEMA, 2012, p. 7-8). 

 

Os símbolos das unidades são entidades matemáticas e não abreviações. Então, 

não devem ser seguidos de ponto, exceto se estiverem localizados no final da 

frase. Os símbolos não variam no plural e não se misturam símbolos com 

nomes de unidades numa mesma expressão, pois os nomes não são entidades 

matemáticas (SISTEMA, 2012, p. 43).  

 

Ex.: 
 

errado: l = 14 cms 

certo: l = 14 cm 

errado: 12 m. de comprimento 

certo: 12 m de comprimento 

certo: [...] 12 m. (final de frase) 

errado: n = 2 moles 

(não existe no português do Brasil) 

certo: n = 2 mol (símbolo da unidade) 

certo: n = 2 mols (plural do nome da unidade) 

   

errado: m = 5 kgs 

certo: m = 5 kg 

errado: t = 8 hs 

errado: t = 8 hrs 

certo: t = 8 h 

errado: v = 10 metros/s 

errado: v = 10 m/segundo 

certo: v = 10 m/s = 10 
m

s
 = 10 1m s  



324 
 

 

No caso das grandezas, os símbolos que as representam são apenas sugestões, devendo, entretanto, 

estar em itálico quando impressos. Por outro lado, tanto os nomes das unidades como dos símbolos que as 

representam não são sugestões, mas padrões, não podendo ser modificados, nem mesmo colocados em 

itálico ou negrito. 

 

Ex.: 

 

errado: t = 12 seg 

certo: t = 12 s 

errado: t = 4 hr 

certo: t = 4 h 

errado: T = 300 
o
K 

certo: T = 300 K 

errado: F = 12 N 

errado: F = 12 N 

certo: F = 12 N 

 

É importante não confundir o símbolo m de metro com o símbolo min de minuto. 

 

O valor numérico sempre precede a unidade e sempre existe um espaço entre o 

número e a unidade. Desse modo, sendo o valor de uma grandeza o produto de 

um número por uma unidade, o espaço é considerado como um sinal de 

multiplicação. A única exceção para esta regra são os símbolos das unidades do 

grau, minuto e segundo do ângulo plano º, ' e '' respectivamente, para os quais 

não há espaço entre o valor numérico e o símbolo da unidade (SISTEMA, 

2012, p. 46). 

 

Ex.: 

 

errado: m = 43,6g 

certo: m = 43,6 g 

errado: t = 2h 30min 10s 

certo: t = 2 h 30 min 10 s 

errado: t = 37,1
o
C 

certo: t = 37,1 
o
C 

errado: θ = 21 º 10 ' 30 '' 

certo: θ = 21º 10' 30'' 

 

Os nomes das unidades devem ser impressos em tipo romano (vertical) e são 

considerados como substantivos comuns. Em português, como também no in-

glês e francês, os nomes das unidades começam por letra minúscula (mesmo 

que o símbolo da unidade comece com maiúscula). A exceção para começarem 

com maiúscula é se estiverem localizados no início da frase ou em sentença 

com letras maiúsculas, como num título. De acordo com essa regra, a grafia 

correta do nome da unidade cujo símbolo é ºC é “grau Celsius” (a unidade grau 

começa pela letra “g” minúscula e o adjetivo “Celsius” começa pela letra “C” 

maiúscula, pois este é um nome próprio) (SISTEMA, 2012, p. 44). 

 

Ex.: 

 

errado: A frequência de rotação é de 20 Hertz.  

certo: A frequência de rotação é de 20 Hz. 

certo: A frequência de rotação é de 20 hertz. (plural igual ao singular) 

certo: O hertz é a unidade de frequência no SI. 

certo: O Fator de Conversão de HERTZ para RPM. (título) 

 

errado: A energia interna do sistema é de 20 Joules. 

certo: A energia interna do sistema é de 20 J. 

certo: A energia interna do sistema é de 20 joules. (plural de joule pela adição de um “s”) 

certo: O joule é a unidade de medida de energia no SI, cujo nome é uma homenagem ao físico britânico 

James Prescott Joule (1818 – 1889). 

certo: A Unidade de Energia JOULE. (título) 

 

errado: A temperatura absoluta do sistema é de 300 Kelvins. 

certo: A temperatura absoluta do sistema é de 300 K. 

certo: A temperatura absoluta do sistema é de 300 kelvins. (plural de kelvin pela adição de um “s”) 

 

errado: A temperatura do sistema é de 82 Graus Celsius. 

errado: A temperatura do sistema é de 82 graus celsius. 
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certo: A temperatura do sistema é de 82 graus Celsius. (a unidade grau começa com letra “g” minúscula) 

certo: A temperatura do sistema é de 82 
o
C. 

 

Os símbolos dos prefixos são impressos em tipo romano (vertical), do mesmo 

modo que os símbolos das unidades, independentemente do tipo usado no tex-

to, e estão ligados aos símbolos das unidades sem espaço entre o símbolo do 

prefixo e o símbolo da unidade. Com exceção dos prefixos da (deca), h (hecto) 

e k (kilo), todos os símbolos dos prefixos dos múltiplos são escritos com letra 

maiúscula e todos os símbolos dos submúltiplos são escritos com letra minús-

cula. Todos os nomes de prefixos são escritos com letra minúscula, exceto no 

inicio de uma frase (SISTEMA, 2012, p. 34). 

 

Tabela 2 - Prefixos do SI 

 

 
(SISTEMA, 2012, p. 34). 

 

Ex.: 

 

errado: m = 2 Kg 

certo: m = 2 kg 

errado: v = 10 Km/h 

certo: v = 10 km/h 

 

Segundo Sistema (2012, p. 8), a nova grafia pela regra SI para o milésimo de segundo é milise-

gundo (prefixo SI mili + unidade SI segundo) em detrimento da grafia atualmente aceita, mas a ser gradual-

mente extinta, milissegundo, que consta no Vocabulário (2009). 

 

A unidade de massa grama é um substantivo masculino, cujo símbolo é “g”, entretanto, a grama 

muito utilizada em pastagens e em ornamentação é um substantivo feminino, portanto, atenção ao escrever. 

 

Ex.:  

 

A grama está linda! 

 

O jogador escorregou porque a grama estava molhada. 

 

Por favor, trezentos gramas de carne de soja. 

 

O grama do ouro aumentou. 

 

E para finalizar, notação vetorial: 

 

errado: 10 NF   

certo: 10 NF   

certo: 10 NF   

 

Pode-se representar um vetor F  também em termos de suas componentes (Fx, Fy, Fz) nos eixos x, 

y e z respectivamente, ˆ ˆ ˆ(  i  j  k)x y zF F F F   , em que î , ĵ  e k̂  são os versores (vetores unitários) paralelos 
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aos eixos ora mencionados, em respectiva ordem. O módulo de F  é dado por 2 2 2  x y zF F F F   . 

 

Ex.: 

 
ˆ ˆ ˆ(2,0 i 3,0 j 4,0 k) NF   F  

 

Nota: o negrito é comumente utilizado para designar a natureza vetorial em publicações impressas. 

 

     
2 2 2

2,0 3,0 4,0  N = 29 N 5,4 NF F       

 

2) [Grandeza Adimensional] Uma grandeza é dita adimensional ou de dimensão 1 (um) quando a dimensão ou 

a unidade de medida assume o valor 1 (um). No entanto, os valores destas grandezas são expressos por 

números e a unidade de medida 1 (um) não é mostrada explicitamente. Tanto a unidade do ângulo plano co-

mo a do ângulo sólido apresentam unidade de medida 1 (um), que, no primeiro caso, convencionou-se dar o 

nome especial de radiano, cujo símbolo é rad, e, no segundo, de esferorradiano (antigamente, esterradiano), 

cujo símbolo é sr. O mesmo ocorre no caso de contagens discretas (SISTEMA, 2012; VOCABULÁRIO, 

2012). 

 

3) [Mars Climate Orbiter] Mas afinal, por que criar um padrão de unidades universalmente aceito? Evitar 

confusões é uma excelente resposta. Em 1999, a NASA perdeu a sonda Mars Climate Orbiter ao penetrar 

(manobra de inserção orbital) de forma desastrosa na atmosfera de Marte, gerando um prejuízo de anos de 

pesquisa e de 125 milhões de dólares para que pudesse ser consolidada. Mas o que isso tem a ver com 

sistemas de unidades? O relatório das causas do acidente apontou como principal causa o fato de os 

computadores que controlavam a sonda terem sido programados para processar dados no SI (metros e 

kilogramas), mas, inadvertidamente, os controladores da NASA abasteceram-no com dados com unidades 

no Sistema Inglês (pés e libras) sem que tivesse ocorrido qualquer tipo de conversão (GUSMÃO, 1999). 

Acesse o Relatório de Investigação do Acidente da sonda Mars Climate Orbiter: NATIONAL AERONAU-

TICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). Mars Climate Orbiter – Mishap Investigation Board 

– Phase I Report. Nov. 10, 1999. Disponível em: <ftp://ftp.hq.nasa.gov/pub/pao/reports/1999/MCO_report. 

pdf>. Acesso em: 02 jun. 2017. E para conhecer em detalhes a Guerra dos Sistemas, Cf. Crease (2013). 

 

4) [Voo 143 da Air Canada] 

 

Em 23 de julho de 1983, o voo 143 da Air Canada [Boeing 767-200, apelidado 

de “Planador de Gimli”] estava sendo preparado para uma longa viagem de 

Montreal a Edmonton quando os tripulantes pediram ao pessoal de terra para 

calcular a quantidade de combustível que já estava disponível nos tanques. Os 

tripulantes sabiam que o avião precisava começar a viagem com 11.300 quilo-

gramas [kilogramas] de combustível. O valor estava especificado em quilogra-

mas [kilogramas] porque o Canadá havia mudado recentemente para o sistema 

métrico [SI]; até então, o combustível era medido em libras. O pessoal de terra, 

que só podia medir o combustível em litros, respondeu que havia 7.682 litros nos 

tanques. Para poder calcular a quantidade que precisava ser acrescentada, os tri-

pulantes perguntaram ao pessoal de terra qual era o fator de conversão de litros 

para quilos [kilogramas] de combustível. A resposta foi 1,77, número que os 

tripulantes usaram (1,77 quilo [kilograma] de querosene de aviação correspon-

de a 1 litro) para calcular que havia 13.597 quilos [kilogramas] de combustível 

nos tanques e faltavam 4.917 litros. 

 

Infelizmente, a resposta do pessoal de terra foi baseada nos hábitos anteriores à 

implantação do sistema métrico: 1,77 era o fator de conversão de litros para li-

bras de combustível (1,77 libras correspondem a 1 litro), e não de litros para 

quilos [kilogramas]. Na verdade, só havia 6.172 quilos [kilogramas] de com-

bustível a bordo e deviam ter sido acrescentados 20.075 litros. Por causa dessa 

confusão, o voo 143 saiu de Montreal com apenas 45 % do combustível ne-

cessário para o voo. 

 

A caminho de Edmonton, a uma altitude de 7,9 quilômetros [kilometros], o 

combustível acabou e a aeronave começou a cair. Embora o avião estivesse 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_de_inser%C3%A7%C3%A3o
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sem energia [combustível], o piloto conseguiu fazê-lo descer planando. Como o 

aeroporto operacional mais próximo estava longe demais para ser alcançado 

dessa forma, o piloto dirigiu o avião para um aeroporto antigo, já desativado 

[em Gimli]. 

 

Infelizmente, esse aeroporto havia sido convertido para corridas de automóveis 

e havia uma barreira de aço atravessando a pista. Por sorte, no momento da 

aterrissagem, o trem de pouso da frente quebrou, o que fez o nariz do avião 

tocar na pista. O atrito reduziu a velocidade, fazendo com que o avião parasse a 

poucos metros da barreira de aço, sob os olhares petrificados dos pilotos de 

corrida e dos espectadores. Todos os passageiros e tripulantes escaparam incó-

lumes. A moral da história é a seguinte: fatores de conversão sem unidades 

apropriadas são números sem sentido (WALKER, 2008, p. 7-8). 

 

Outras referências bibliográficas: 

 

DEVEAU, Scott. 'Gimli Glider' pilot recalls heroic landing of Air Canada 767 as famed plane put up for 

sale. National Post, Toronto, Ontario (Canada), Apr. 14, 2013. Disponível em:  <http://news.nationalpost. 

com/news/canada/gimli-glider-pilot-recalls-heroic-landing-of-air-canada-767-as-famed-plane-put-up-for-

sale>. Acesso em: 02 jun. 2017. 

 

MAYDAY! Desastres Aéreos Air Canada 143 “Gimli Glider” [Planador Gimli]. Canadá: Cineflix Produc-

tions, 2008. Temporada 5 (2007), n. 37, #2. 

 

5) [Unidade Astronômica] É uma unidade de distância frequentemente utilizada em Astronomia, que, por 

convenção, é igual ao semieixo maior (a) da órbita da Terra em torno do Sol ≈ 1,496 x 10
8
 km. A XXVIII 

Assembleia Geral da União Astronômica Internacional (IAU) modificou a definição da unidade astronômi-

ca (au) de comprimento, que, a partir de então, assumirá valor exato, isento de incerteza, sendo 1 unidade 

astronômica (au) = 149 597 870 700 m. Note que o símbolo é “au” e não “AU”, “ua” ou “UA” (RESOLU-

TION B2, 2012; SISTEMA, 2014, p. 4-5). A unidade astronômica (au) não faz parte do Sistema Internaci-

onal de Unidades (SI). 

 

6) [Prefixos na Informática] Segundo a INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC), 

organização líder mundial que prepara e publica padrões internacionais para todas as tecnologias elétricas, 

eletrônicas e afins, em sua norma internacional IEC 60027-2:2005. 3. ed. Letter symbols to be used in 

electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics informa que os prefixos do Sistema 

Internacional de Unidades (SI) representam exclusivamente potências de 10 e não devem ser utilizados para 

expressar potências de 2. Assim sendo, para expressar as unidades de armazenamento eletrônico de infor-

mação (memória), deve-se utilizar o prefixo KiB (kibibyte) =  2
10

 B = 1 024 bytes e não kB (kilobyte) = 10
3
 

B = 1 000 bytes, o mesmo ocorrendo com outros múltiplos, GiB (gibibyte) = 2
30

 B = 1 073 741 824 bytes e 

não GB (gigabyte) = 10
9
 B = 1 000 000 000 bytes. Fontes: NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS 

AND TECHNOLOGY (NIST). Physical Reference Data – Fundamental Physical Constants. International 

System of Units (SI). Prefixes for binary multiples. Disponível em: <http://physics.nist.gov/cuu/Units/bina 

ry.html>. Acesso em: 02 jun. 2017 e Sistema (2012, p. 34). 

 

7) [Podem duas grandezas físicas conceitualmente distintas apresentarem a mesma unidade?] Sim. Cabe sali-

entar que torque e trabalho são grandezas físicas conceitualmente distintas, apesar de apresentarem a mes-

ma unidade (no SI, N 
.
 m, leia-se newton metro). Enquanto a primeira é uma grandeza física vetorial que 

está relacionada à capacidade de uma força em alterar a rotação (módulo da velocidade angular e/ou orien-

tação espacial) de um corpo em relação a um dado referencial inercial, a segunda, que é escalar, está relaci-

onada a uma forma mecânica de transferência de energia ou de contabilizar a mudança de uma modalidade 

em outra (Ex.: energia cinética em calor por meio da determinação do trabalho da força de atrito cinético.), 

existente somente quando a força que está sendo aplicada à partícula ou ao corpo apresenta alguma com-

ponente de força não nula na direção do seu deslocamento. Daí, conclui-se que conhecer a unidade não é o 

suficiente para se conhecer a grandeza física a qual está relacionada. Um detalhe importante é não se usar a 

unidade joule (1 J = 1 N 
.
 1 m) para torque, mas apenas para trabalho e energia. Além disso, é mais comum 

o uso da unidade N 
.
 m para torque do que kg 

.
 m

2
 
.
 s

−2
, pois, apesar de as duas estarem corretas, a primeira 

forma facilita a memorização do conceito da grandeza física. 
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APÊNDICE B6 – Fontes (Valores de Referência e Incertezas) 

 

 

1) O autor não fornece a incerteza associada às medidas de excentricidade (ε), assim como todos os outros que 

se encontram na seção Fontes (Valores de Referência e Incertezas) nas Referências Bibliográficas desta 

obra. 

 

2) O autor não fornece a incerteza associada às medidas do semieixo maior (a) da órbita dos planetas do Sis-

tema Solar nem do raio equatorial (r) deles. Por uma questão de didática e de simplificação, todos os dados 

foram arredondados, sendo que o semieixo maior (a) das órbitas dos planetas do Sistema Solar também so-

freu conversão de unidades, de unidade astronômica (au) para kilometro (km), tendo sido posteriormente 

arredondado. Resultados com maior precisão, incluindo suas respectivas incertezas ou referências de como 

obtê-las, podem ser encontradas em JET PROPULSION LABORATORY (JPL/NASA). Planets and 

Pluto: Physical Characteristics. Disponível em: <http://ssd.jpl.nasa.gov/?planet_phys_par>. Acesso em: 02 

jun. 2017 e em UNITED STATES NAVAL OBSERVATORY (USNO). The Astronomical Almanac Online! 

2017 Selected Astronomical Constants. Disponível em: <http://asa.usno.navy.mil/SecK/Constants.html>. 

Acesso em: 02 jun. 2017. 

 

3) O autor não fornece a incerteza associada à medida da massa do Sol (MSol) nem da massa do Sistema 

Planetário Inteiro (MSPI), assim como todos os outros que se encontram na seção Fontes (Valores de Refe-

rência e Incertezas) nas Referências Bibliográficas desta obra, com exceção de UNITED STATES NAVAL 

OBSERVATORY (USNO). The Astronomical Almanac Online! 2017 Selected Astronomical Constants. 

Disponível em: <http://asa.usno.navy.mil/SecK/Constants.html>. Acesso em: 02 jun. 2017, que fornece, 

além do valor, a incerteza para a massa do Sol, MSol = (1,9884 ± 0,0002) x 10
30

 kg e de todos os planetas do 

Sistema Solar, porém de forma indireta. 

 

4) O autor não fornece a incerteza associada às medidas do semieixo maior (a) da órbita dos planetas do Sis-

tema Solar, de suas massas (m), do raio equatorial do Sol (RSol) nem mesmo de sua massa (MSol), assim co-

mo todos os outros que se encontram na seção Fontes (Valores de Referência e Incertezas) nas Referências 

Bibliográficas desta obra, com exceção de UNITED STATES NAVAL OBSERVATORY (USNO). The As-

tronomical Almanac Online! 2017 Selected Astronomical Constants. Disponível em: <http://asa.usno. 

navy.mil/SecK/Constants.html>. Acesso em: 02 jun. 2017, que fornece, além do valor, a incerteza para a 

massa do Sol, MSol = (1,9884 ± 0,0002) x 10
30

 kg e de todos os planetas do Sistema Solar, porém de forma 

indireta. Já o raio equatorial do Sol (RSol) é fornecido também sem incerteza associada e com um valor leve-

mente distinto, RSol = 696 000 km. Por uma questão de didática e de simplificação, todos os dados foram 

arredondados, sendo que o semieixo maior (a) das órbitas dos planetas do Sistema Solar também sofreu 

conversão de unidades, de unidade astronômica (au) para kilometro (km), tendo sido posteriormente arre-

dondado. 

 

5) O autor não fornece a incerteza associada às medidas do semieixo maior (a) da órbita dos planetas do Sis-

tema Solar nem do período orbital (T), assim como todos os outros que se encontram na seção Fontes (Va-

lores de Referência e Incertezas) nas Referências Bibliográficas desta obra. Por uma questão de didática e 

de simplificação, todos os dados foram arredondados, sendo que o semieixo maior (a) das órbitas dos pla-

netas do Sistema Solar também sofreu conversão de unidades, de unidade astronômica (au) para kilometro 

(km), tendo sido posteriormente arredondado. A incerteza para fins didáticos foi superestimada como sen-

do 1 (uma) unidade na última casa decimal. 
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APÊNDICE B7 – Questões Conceituais: Torque, Momento Angular, Momento de 

Inércia e Princípio de Conservação do Momento Angular 

 

 

Outras questões que podem ser abordadas com os alunos: 

 

 

1) Qual é a função do rotor auxiliar de cauda em um helicóptero? A Russian Нelicopters é uma tradicional 

empresa que produz helicópteros civis e militares, dentre os quais o militar Ka-52 “Alligator”, com uma 

peculiaridade bastante interessante, não apresenta rotor auxiliar de cauda, mas sim dois rotores coaxiais, ou 

seja, duas pás que giram uma em cima da outra sobre um mesmo eixo. Para que esse modelo de helicóptero 

apresente estabilidade em voo, suas pás devem girar no mesmo sentido ou em sentidos opostos? E para que 

fique estático no ar sem rotacionar, qual é a condição? Justifique suas respostas em função do Princípio de 

Conservação do Momento Angular. Desconsidere qualquer efeito devido ao vento. Fonte: RUSSIAN 

НELICOPTERS. Informações sobre o helicóptero Ka-52 “Alligator”. Disponível em: <http://www.russian 

helicopters.aero/en/helicopters/military/ka-52.html>. Acesso em: 02 jun. 2017. Adaptado de Hewitt (2015, 

p. 158). 

 

Resposta: 

 

A função do rotor de cauda de um helicóptero é evitar que ele entre em rotação no sentido oposto 

ao do giro da pá principal, permitindo desta forma que ele fique estável em voo, significando fisicamente 

minimizar ou até mesmo cancelar o torque da força resultante atuante nele em relação ao seu centro de 

massa. 

 

No caso do helicóptero Ka-52 “Alligator”, as duas pás deverão girar em sentidos opostos, pois, 

caso contrário, a soma vetorial dos torques exercidos pelas forças das pás sobre o helicóptero faria com que 

ele entrasse em rotação em sentido oposto ao do movimento delas, o que certamente tornaria o voo 

impossível de ser realizado. 

 

Para que ele fique completamente estático no ar, sem giro algum, é necessário que o torque da 

força resultante em relação ao seu centro de massa seja nulo e ele já parta da condição de não apresentar 

rotação inicial em relação a um referencial inercial. Para isso é necessário que os torques das forças 

exercidas pelas pás sobre o helicóptero apresentem o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. 

Assim sendo, o momento angular ( L ) será um vetor nulo ( 0 ). 

 

Sendo 

 

R
o

dL

dt
  , 

 

se 1 2F FR
o o o 0 0 vetor constante

dL
L

dt
         . 

 

Considerando a condição inicial do helicóptero não apresentar rotação alguma, então: 

 

vetor constante = 0L  . 

 

2) A Boeing, tradicional empresa de aviões, também produz helicópteros, dentre os quais o militar de trans-

porte de carga CH-47 Chinook, muito usado pelo exército dos Estados Unidos. Trata-se de um helicóptero 

dotado de dois rotores, um colocado à frente do outro (rotores Tandem). Para que esse modelo de helicóp-

tero apresente estabilidade em voo, suas pás devem girar no mesmo sentido ou em sentidos opostos? Para 

que fique estático no ar sem rotacionar, qual é a condição? Desconsidere qualquer efeito devido ao vento. 

Justifique sua resposta em função do Princípio de Conservação do Momento Angular. Fonte: BOEING. 

Informações sobre o helicóptero CH-47 Chinook. Disponível em: <http://www.boeing.com/defense/ch-47-

chinook>. Acesso em: 02 jun. 2017. 
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Resposta: 

 

As pás devem girar em sentidos opostos. Para que ele fique completamente estático no ar, sem giro 

algum, é necessário que o torque da força resultante em relação ao seu centro de massa seja nulo e ele já 

parta da condição de não apresentar rotação inicial em relação a um referencial inercial. Para isso é 

necessário que os torques das forças exercidas pelas pás sobre o helicóptero apresentem o mesmo módulo, 

a mesma direção e sentidos opostos. Assim sendo, o momento angular ( L ) será um vetor nulo ( 0 ). Para 

detalhes, consulte as respostas à questão 1 desta lista. 

 

3) Considere um equilibrista de circo sobre uma corda “estendida”. a) Para manter-se em equilíbrio é mais 

vantajoso usar uma vara curta ou longa? Considere varas cilíndricas, homogêneas e de mesma massa. b) 

Com o objetivo de facilitar ainda mais o equilíbrio do equilibrista, considere agora duas varas de mesmo 

tamanho, de mesma massa, homogêneas, entretanto, uma delas mais grossa na parte central e a outra nas 

extremidades. E agora, qual das duas é mais vantajosa? Considere o centro de massa do equilibrista 

localizado “extremamente” próximo ao centro de massa de cada vara. Justifique suas respostas em função 

do conceito de momento de inércia (“inércia rotacional”). Adaptado de Hewitt (2015, p. 137). 

 

Resposta: 

 

a) Para que um equilibrista de circo se mantenha em equilíbrio sobre uma corda “estendida” é mais 

vantajoso que ele use uma vara longa. 

 

b) E se quiser facilitar ainda mais o seu equilíbrio é mais vantajoso que use uma que seja mais grossa nas 

extremidades do que na parte central quando comparada a outra de mesmo tamanho, de mesma massa 

e também homogênea. 

 

Perceba que o que importa para manter o estado rotacional é o momento de inércia (I), grandeza 

física que depende não só da massa (m) em si, mas também da forma como ela está distribuída em relação a 

um eixo de rotação escolhido. Para cada eixo (x, y ou z), um momento de inércia correspondente (Ix, Iy ou 

Iz). 

 

Para o caso de um sistema de partículas ou um corpo rígido, o momento  de  inércia (I) é definido 

em relação a um eixo como sendo 

 

 2

1 1

N N

i i i

i i

I I m r
 

    , 

 

somatório este efetuado sobre as N partículas que compõem o sistema de partículas ou o corpo rígido. 

 

Perceba que cada 
iI  é diretamente proporcional a 2

ir , assim sendo, quanto maior for a distância (r) 

entre a maior porção de massa de um corpo e o eixo de rotação escolhido maior será o seu momento de 

inércia (I) em relação a esse eixo. 

 

Considerando o ponto de referência O localizado no centro de massa da vara, localizado à meia 

distância entre as extremidades e o eixo de rotação passando por O e com direção paralela à corda “esten-

dida”, do exposto nos parágrafos anteriores conclui-se que, se a vara for mais grossa nas extremidades, o 

valor de I será maior do que para o caso de uma vara grossa na parte central. E quanto maior for o momento 

de inércia (“inércia rotacional”) do sistema equilibrista-vara mais difícil será tirá-lo de sua posição de equi-

líbrio inicial, ou seja, fazê-lo girar ou tombar para um dos lados da corda. Se por acaso o equilibrista come-

çar a tombar para um dos lados, ele força o bastão para que ele gire junto consigo, desta forma o bastão 

exerce uma força sobre o equilibrista que dá origem a um torque no sentido oposto ao do início da queda, 

ou seja, o Princípio da Conservação do Momento Angular se faz presente. 

 

4) Canoístas desfrutam mares, rios, lagos, lagoas e/ou pistas artificiais em busca de lazer e/ou em competições 

em diferentes modalidades, e, para cada uma delas, os equipamentos apresentam características que confe-

rem ao canoísta as condições necessárias para o seu melhor desempenho. 

 

Na Canoagem Oceânica, o objetivo é percorrer um percurso previamente definido em carta 

náutica, em águas marinhas, no menor tempo possível. Desempenho aqui se traduz por maior velocidade e 
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capacidade de navegar em linha reta (tracking). 

 

Já na Canoagem Rodeio (Freestyle), o objetivo consiste basicamente na realização de manobras 

radicais (Blunts, Air Screws, Back Pan Am, Helix, Mc Nastys, etc.), sendo estas executadas em uma onda ou 

refluxo de um rio em um tempo pré-determinado. As manobras são avaliadas e pontuadas de acordo com 

uma tabela de dificuldades. Nesta modalidade, a agilidade em girar rapidamente de um lado para o outro é 

de fundamental importância, permitindo que as manobras possam ser realizadas com precisão. 

 

Considerando as características peculiares de cada uma das modalidades de canoagem, em qual 

delas o caiaque deverá apresentar o menor comprimento? Considere o centro de massa do canoísta locali-

zado “extremamente” próximo ao centro de massa de cada caiaque. Justifique suas respostas em função do 

conceito de momento de inércia (“inércia rotacional”). 

 

Fontes: 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM (CBCa). Modalidades. Disponível em: <http://www. 

canoagem.org.br>. Acesso em: 02 jun. 2017. 

 

RED BULL. 5 manobras freestyle no caiaque. Disponível em: <http://www.redbull.com/br/pt/adventure/ 

stories/1331735833177/manobras-de-caiaque-por-dane-jackson>. Acesso em: 02 jun. 2017. 

 

Resposta: 

 

Considerando o ponto de referência O localizado no centro de massa do sistema canoísta-caiaque 

e o eixo de rotação passando por O e com direção perpendicular à superfície da água, do exposto na questão 

3, conclui-se que, na Canoagem Rodeio (Freestyle), os caiaques deverão apresentar menor comprimento 

quando comparados aos caiaques utilizados na Canoagem Oceânica. Note que menor comprimento implica 

que a maior porção da massa do caiaque esteja distribuída mais próxima do eixo de rotação, ou seja, que o 

momento de inércia (“inércia rotacional”) do sistema canoísta-caiaque seja menor, facilitando assim a rota-

ção em torno do centro de massa do sistema, dando ao canoísta a agilidade necessária para executar mano-

bras radicais. Para detalhes, consulte as respostas à questão 3 desta lista. 

 

5) Na Canoagem Descida, o competidor deve demonstrar controle sobre seu barco em águas rápidas (corre-

deiras) enquanto percorre uma pista pré-definida no menor tempo possível. Nesta modalidade, canoístas 

frequentemente ficam, por opção ou não, imersos nas águas de cabeça para baixo, situação esta que, se não 

for contornada a tempo, representa uma situação de risco de morte. Pois bem, como deverá estar posicio-

nado o corpo do canoísta em relação ao caiaque (na perpendicular ou em paralelo) para que o canoísta da 

maneira mais simples possível possa executar um rolamento (técnica de inversão de 180º sobre o eixo 

longitudinal do caiaque)? Explique em função do conceito de momento de inércia (“inércia rotacional”). 

 

Resposta: 

 

Considerando o ponto de referência O localizado no centro de massa do sistema canoísta-caiaque 

e o eixo de rotação passando por O e com a direção do eixo longitudinal do caiaque, do exposto na questão 

3, conclui-se que o corpo do canoísta em relação ao caiaque deverá estar posicionado em paralelo ao 

caiaque para que, da maneira mais simples possível, possa executar um rolamento (técnica de inversão de 

180º sobre o eixo longitudinal do caiaque). Note que, estando disposto desta maneira, o momento de inércia 

(“inércia rotacional”) do sistema canoísta-caiaque será o menor possível, pois a massa do sistema estará o 

mais próximo possível do eixo de rotação, facilitando em muito a rotação em torno desse eixo. Para 

detalhes, consulte as respostas à questão 3 desta lista. 

 

6) Considere um competidor de corrida de velocidade. O que é mais interessante em termos de desempenho, 

correr com as pernas esticadas ou “levemente” dobradas? Note que correr implica possuir uma frequência 

do “movimento pendular” das pernas para frente e para trás maior do que o andar. Justifique sua resposta 

em função do conceito de momento de inércia (“inércia rotacional”). Adaptado de Hewitt (2015, p. 137). 

 

Resposta: 

 

Considerando cada ponto de referência O localizado na articulação de cada perna com o quadril e 

cada eixo de rotação passando pelo correspondente ponto O e com direção paralela ao solo e perpendicular 
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à direção do movimento, do exposto na questão 3, conclui-se que, ao correr, as pernas devem ficar “leve-

mente” dobradas para que o momento de inércia (“inércia rotacional”) delas seja menor do que quando 

esticadas, facilitando assim o movimento pendular e, por conseguinte, o aumento na frequência deste. 

Lembre-se de que o momento de inércia (I) depende de como a massa do corpo (no caso, de cada perna) 

está distribuída em relação ao respectivo eixo de rotação, e, portanto, quanto mais esticadas as pernas esti-

verem maiores porções de suas massas estarão mais afastadas desses eixos. 

 

Entretanto, dobrar a perna “demais” também não é a solução, pois, neste caso, apesar da frequên-

cia do movimento pendular ser “alta”, o passo é demasiadamente “pequeno”, daí o termo “levemente”. 

 

Para detalhes, consulte as respostas à questão 3 desta lista. 

 

7) Dragsters são carros de corrida destinados a campeonatos de arrancada em pistas retilíneas, alguns dos 

quais com mais de 8 000 cv de potência, capazes de acelerar de 0 a 100 km/h em meros 0,4 s, podendo 

atingir velocidades instantâneas superiores aos 500 km/h! Neles, as rodas dianteiras ficam bem próximas à 

extremidade do carro, evitando assim que, durante a arrancada (enorme aceleração), o “nariz” do carro rea-

lize um giro de 180º em relação a um eixo imaginário que passa pelos centros das rodas traseiras, pontos de 

referência O´s, o que certamente daria origem a um acidente. Explique, em função do Princípio de Conser-

vação do Momento Angular, o porquê de um Dragster, mediante forte aceleração, poder ter seu “nariz” 

levantado do solo e, em função do conceito de torque, o motivo pelo qual as rodas dianteiras estarem tão 

próximas à extremidade do carro. O fenômeno descrito ocorreria caso o piso no local da arrancada estivesse 

extremamente escorregadio? Adaptado de Hewitt (2015, p. 157). 

 

Assista: 

 

ANDRA Drag Racing – Most bizarre Top Fuel race? Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v= 

zH3ORJAkoH8>. Acesso em: 02 jun. 2017. 

 

TOP Fuel Drag Racing – FUCHS Nationals. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fdvNMf 

YxNyo>. Acesso em: 02 jun. 2017. 

 

Resposta: 

 

Antes da arrancada, as únicas forças que atuam no Dragster são o seu peso e a normal, que se 

anulam mutuamente, ou seja, a força resultante é nula. Considerando os pontos de referência O´s localiza-

dos nos centros das rodas traseiras do Dragster e o eixo imaginário de rotação passando por O´s, ou seja, 

perpendicular à lateral do Dragster, o momento angular inicial do sistema Dragster, constituído por seu 

chassi, suas rodas dianteiras e rodas traseiras será nulo. Ao iniciar a arrancada (forte aceleração), o momen-

to angular das rodas traseiras terá seu módulo aumentado abruptamente em virtude do aumento repentino 

no movimento circular delas. Note que agora existe força de atrito, e o seu respectivo torque em relação ao 

ponto de referência e eixo ora mencionados não é nulo. 

 

Entretanto, admitindo-se a hipótese de que a aceleração ocorra em um “brevíssimo” intervalo de 

tempo, o produto do torque da força resultante ( R P N Fat
o o o o      ) por esse intervalo de tempo poderá ser 

considerado desprezível para a análise feita, donde se conclui que o Princípio de Conservação do Momento 

Angular se fará presente de tal forma que também haverá um aumento abrupto no módulo do momento 

angular do chassi do Dragster. 

 

Lembrando que torque é uma grandeza física vetorial, para que o momento angular final do 

sistema também seja nulo, faz-se necessário que o momento angular do chassi do Dragster possua, em cada 

instante da arrancada do brevíssimo intervalo de tempo em que ocorre, o mesmo módulo, a mesma direção 

e sentido oposto, o que acarreta que o chassi deverá rotacionar no sentido oposto ao das rodas traseiras, 

conforme explicitado a seguir: 

 

R
o

dL

dt
  . 

 

Levando em conta o fato de que o R
o 0dt   , da expressão anterior, conclui-se que 
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vetor constanteL  , 

 

ou seja, 

 

oL L . 

 

Considerando o caso de o piso no local da arrancada estar extremamente escorregadio, pode-se 

trocar o aproximadamente pelo igual na igualdade anterior, o que corresponde a escrever o Princípio de 

Conservação do Momento Angular 

 

oL L . 

 

Lembrando que o momento angular ( L ) se relaciona com a velocidade angular ( ) por meio do 

momento de inércia (I) por 

 

L I   , 

 

chegar-se-á à seguinte relação: 

 

rodas rodas chassi rodas 0I I     , 

 

ou ainda, 

 

rodas
chassi rodas

chassi

I

I
    . 

 

Note o sinal de menos, ele indica que a rotação do chassi ocorrerá no sentido oposto aos das rodas 

traseiras. 

 

Para o caso de um sistema de partículas ou um corpo rígido, o momento  de  inércia (I) é definido 

em relação a um eixo como sendo 

 

 2

1 1

N N

i i i

i i

I I m r
 

    , 

 

somatório este efetuado sobre as N partículas que compõem o sistema de partículas ou o corpo rígido. 

 

Perceba que cada 
iI  é diretamente proporcional a 2

ir , assim sendo, quanto maior for a distância (r) 

entre a maior porção de massa de um corpo e o eixo de rotação escolhido maior será o seu momento de 

inércia (I) em relação a esse eixo. 

 

Donde conclui-se que 
rodas chassiI I  e, portanto, 

 

chassi rodas  , 

 

como era de se esperar que assim fosse. 

 

E finalmente o porquê de as rodas dianteiras estarem tão na extremidade do Dragster. Para que o 

peso delas dê origem a um torque que dificulte ao máximo o movimento de rotação do chassi do Dragster. 

Quanto mais afastada do eixo de rotação a força peso for aplicada maior será o seu torque aplicado no 

chassi dele. 

 

8) Por que sentar o mais próximo possível do centro de um veículo torna a viagem mais confortável em um 

ônibus que trafega por uma estrada esburacada, em um navio em um mar agitado ou em um avião que 

enfrenta turbulência? Explique em função dos conceitos de torque e centro de massa. Hewitt (2015, p. 

157). 
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Resposta: 

 

Qualquer rotação em torno de um eixo dá origem tanto a um deslocamento (  ) como a um 

deslocamento angular (  ) em radianos, que se relacionam por 

 

r    , 

 

sendo r o raio da trajetória circular descrita por um ponto ou uma partícula em relação ao centro da 

trajetória O. Assim, note que, ao aplicar uma força sobre qualquer um dos veículos, ele irá girar em torno 

do centro de massa e, portanto, o centro da trajetória será o seu próprio centro de massa. Quem estiver mais 

afastado do centro de massa sofrerá um deslocamento maior do que quem estiver próximo a ele, mesmo 

tendo ocorrido o mesmo deslocamento angular, pois   é diretamente proporcional a r, com “constante” 

de proporcionalidade sendo  , conforme 

 

r    . 

 

9) Se todos os habitantes da Terra se deslocarem para a Linha do Equador, o planeta girará mais rápido ou 

mais devagar? Explique em função do conceito de momento de inércia (“inércia rotacional”) e do Princípio 

de Conservação do Momento Angular. Considere a Terra como um sistema isolado. Adaptado de Hewitt 

(2015, p. 158). 

 

Resposta: 

 

Admitindo a Terra como um corpo extenso, o torque da força resultante em relação ao seu centro 

de massa não é nulo, em virtude da força gravitacional exercida pelo Sol e pelos demais corpos celestes 

existentes no Universo. Entretanto, admitindo a hipótese de que o deslocamento tenha ocorrido em um 

“breve” intervalo de tempo, seu efeito pode ser desprezado ou, partindo já da hipótese da Terra como um 

sistema isolado conforme o enunciado, obtém-se a partir da 2ª Lei de Newton para Rotações o Princípio de 

Conservação do Momento Angular. 

 

Lembrando que 

 

R
o

dL

dt
   

 

e levando em conta que o R
o 0  , da expressão anterior, conclui-se que 

 

0 vetor constante
dL

L
dt

   , 

 

ou seja, 

 

oL L . 

 

Lembrando que o momento angular ( L ) se relaciona com a velocidade angular ( ) por meio do 

momento de inércia (I) por 

 

L I   , 

 

chegar-se-á à seguinte relação: 

 

o oI I     

 

ou, ainda, 

 

o
o

I

I
   . 
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A massa da Terra não mudou, mas o seu momento de inércia em relação ao seu eixo de rotação 

sim, pois este depende de como a massa da Terra está distribuída espacialmente em relação ao eixo de 

rotação dela. Como todos os habitantes da Terra se deslocaram para a linha do equador, uma porção da 

massa da Terra se deslocou para mais longe do seu eixo de rotação, o que acarretará um aumento no seu 

momento de inércia, ou seja, I > Io, donde conclui-se que 

 

o  , 

 

ou seja, a Terra girará mais devagar. 

 

Com uma estimativa de 7,4 bilhões de pessoas na Terra no ano de 2016 e admitindo uma massa 

por pessoa de cerca de 70 kg, com uma simples multiplicação, pode-se contabilizar a massa da população 

da Terra estando em torno de 5,2 x 10
11

 kg, algo insignificante frente à massa da Terra que é calculada em 

torno de 5,9736 x 10
24

 kg (HAYNES, 2016, seção 14.2). Assim sendo, mesmo que esse experimento fosse 

realizado, dificilmente haveria algum instrumento de medição com precisão suficiente capaz de detectar 

qualquer diferença na velocidade de rotação da Terra por esse feito. Note a diferença na ordem de grandeza 

dos resultados, para a massa da população da Terra 10
12

 kg, enquanto para a massa da Terra 10
25

 kg.  

 

10) Pesquise. O que é um giroscópio? Para que serve? Quais são suas aplicações na tecnologia? Descreva o seu 

funcionamento em função do Princípio de Conservação do Momento Angular. 

 

11) Acredita-se que a galáxia em que o Sistema Solar se encontra, a Via Láctea, foi formada a partir de uma 

enorme nuvem de gás, conhecida por protogaláxia (galáxia primitiva). A nuvem original era maior do que o 

presente tamanho da galáxia, era mais ou menos esférica e girava muito mais lentamente do que agora. No 

esboço a seguir, ilustra-se a nuvem original e a galáxia como está agora (vista de perfil). Explique por que a 

atração gravitacional e o Princípio de Conservação do Momento Angular contribuem para dar a presente 

forma à galáxia e por que ela gira agora mais rapidamente do que quando ela era uma nuvem esférica e 

maior. Adaptado de Hewitt (2015, p. 158). 

 

 
 

Figura 1 - Formação da Via Láctea. À esquerda, a 

nuvem de gás original e, à direita, a Via Láctea 

atualmente. 

 

Resposta: 

 

A força gravitacional entre as partículas que constituem a protogaláxia exercerá o papel de agente 

aglutinador, fazendo com que elas, com o passar do tempo, tenham suas distâncias entre si gradativamente 

diminuídas. Com isto, ocorrerá uma aproximação da massa da protogaláxia como um todo com o eixo de 

rotação, segundo o qual ela já apresentava um movimento inicial de rotação em relação a um referencial 

inercial. Considerando a protogaláxia um sistema isolado, o torque da força resultante em relação ao seu 

centro de massa será nulo. Assim sendo, o Princípio de Conservação do Momento Angular se fará 

presente, de forma idêntica ao que fora feito na resolução da questão 9 desta lista, 

 

oL L . 

 

Lembrando que o momento angular ( L ) se relaciona com a velocidade angular ( ) por meio do 

momento de inércia (I) por 



336 
 

 

L I   , 

 

chegar-se-á à seguinte relação: 

 

o oI I     

 

ou, ainda, 

 

o
o

I

I
   . 

 

A massa da protogaláxia não mudou, mas o seu momento de inércia em relação ao seu eixo de 

rotação sim, pois este depende de como a massa da protogaláxia está distribuída espacialmente em relação 

ao eixo de rotação dela. Como a massa se aglutinou, deslocou-se para perto do seu eixo de rotação, isso 

acarreta uma diminuição no momento de inércia da protogaláxia, ou seja, I < Io, donde conclui-se que 

 

o  . 
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APÊNDICE B8 – Demonstração da versão aperfeiçoada da 3ª Lei de Kepler (Lei dos 

Períodos) para corpos celestes em movimento circular uniforme (MCU) em torno do 

centro de massa (CM) comum. 

 

 

Reinhardt (1975, cap. 12) com adaptações. 

 

 

 
 

Figura 1 - Sistema isolado gravitacionalmente constituído pelos corpos 1 e 2. 

 

1 1O C r  

2 2O C r  

1 2O O a  

 

Considere um sistema isolado gravitacionalmente constituído por dois corpos esféricos e com 

distribuição homogênea de massas m1 e m2 respectivamente. Eles orbitam em torno do centro de massa (CM) do 

sistema suposto em repouso em relação a um referencial inercial qualquer e designado a partir de então pelo 

ponto C. Distam os seus centros de massa O1 e O2, respectivamente, r1 e r2 do ponto C, sendo a distância entre 

eles ( 1 2O O ) igual a a. A força gravitacional que atua em cada um deles apresenta sempre o mesmo módulo, atua 

na direção da reta suporte que os une, porém em sentidos opostos (3ª Lei de Newton: Princípio da Ação e 

Reação). Assim, ambos os corpos devem completar uma órbita completa no mesmo período (T), embora se 

movam com velocidades diferentes. 

 

O período T pode ser calculado por 

 

2 R
T

v

 
 , 

 

E a velocidade orbital média (v) uma vez isolada por 

 

2 R
v

T

 
  

 

corpo 1 

 

1
1

1

2 r
v

T

 
  

 

corpo 2 

 

2
2

2

2 r
v

T

 
  

 

A força centrípeta (Fcp) é dada pela expressão 

 
2

cp

m v
F

R


 . 
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corpo 1 

 

 2

1
12 2

11 1 1 1
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F
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   . 

(1) 

 

corpo 2 

 
2

2
22 2

22 2 2 2
cp2 2

2 2 2

2

4

r
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Tm v m r
F

r r T





 
 

   
   . 

 

Já que 

 

cp1 cp2F F , 

 

(3ª Lei de Newton: Princípio da Ação e Reação) 

 
2 2

1 1 2 2

2 2
1 2

4 4m r m r

T T

    
 , 

 

tem-se: 

 

1 1 2 2

2 2
1 2

m r m r

T T

 
 . 

 

Entretanto, T1 = T2, então, 

 

1 1 2 2m r m r   , 

 

1 2

2 1

r m

r m
 , 

 

1
2 1

2

m
r r

m
  . 

 

Nota: observe que o corpo de maior massa encontra-se mais próximo do centro de massa comum (CM) do 

sistema. 

 

1 2a r r  , 

 

1 2r a r  , 

 

1
1 1

2

m
r a r

m
   , 

 

1
1 1

2

m
r r a

m
   , 

 

1
1

2

1
m

r a
m

 
   
 

, 
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1

1 2
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, 

 

 
2

1
1 2

m
r a
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. (2) 

 

Lembrando que: 

 

g 2

G M m
F

d

 
 , 

 

(Lei da Gravitação Universal) 

 

 1 2
12 21 g 2

G m m
F F F

a

 
   . (3) 

 

(3ª Lei de Newton: Princípio da Ação e Reação) 

 

Combinando (1), (2) e (3), têm-se: 

 
2

1 1
cp1 2

1

2
1

1 2

1 2
12 21 g 2

4
  (1)

  (2)

  (3)

m r
F

T
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m m
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, 

 
2

1 1
cp1 2

1

4 m r
F

T

  
 , 

 
2

2 1 1
1

cp1

4 m r
T

F

  
 . 

 

Note que a força centrípeta é a própria força gravitacional. 

 
2

2 1 1
1
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4 m r
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2 2
1

1 22
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2
2 3

1
 1 2
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. 

 

De forma análoga, 

 

 

2
2 3

2
1 2

4
T a

G m m


 

 
. 

 

Como T1 = T2 = T, m1 = M e m2 = m, tem-se:  

 

 

2
2 34

T a
G M m


 

 
 . 

 

(Versão aperfeiçoada da 3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos) 

 

(LIMA NETO, 2017, p. 112) 

 

A relação entre T 

2
 e a

3
 nesta versão é válida também para órbitas elípticas, cuja demonstração pode ser 

encontrada em Oliveira Filho e Saraiva (2014, p. 103). 

 

Note que para M >> m, M + m ≈ M, tem-se aproximadamente: 

 
2

2 34
T a

G M


 


. 

 

(3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos) 
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Respostas dos Alunos) 



357 
 

 

Colégio / Escola ________________________________________ 

 

Professor(a): ________________________________ 

 

Turma: _____ 

Turno: _____ 

 

Data: ____ / ____ / 20____ 

____ bimestre / trimestre 

 

Nome do Grupo: _______________ 

Aluno(a): ________________________________ 

Aluno(a): ________________________________ 

Aluno(a): ________________________________ 

Aluno(a): ________________________________ 

 

Nota: _____ 



358 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. 1
a
  PARTE  (1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas Elípticas) ...........................................359 

2. 2
a
  PARTE  (2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas) ............................................................. 364 

3. 3
a
  PARTE  (Recursos Newtonianos) .......................................................................... 369 

4. 4
a
  PARTE  (3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos) ........................................................ 372 

BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................382 

 



359 
 

1  1
a
  PARTE  (1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas Elípticas) 

 

 

Johannes Kepler (1571 − 1630), astrônomo e matemático alemão, aperfeiçoou o 

Modelo Heliocêntrico de Copérnico
1
 ao introduzir a elipse como possível órbita e ao 

descrever de maneira mais precisa, porém empírica
2
, os movimentos dos planetas em torno do 

Sol a partir das três leis fundamentais da mecânica celeste que enunciou (Leis de Kepler). Seu 

trabalho fundamentou-se, sobretudo, em dados astronômicos obtidos pelo seu mestre, o 

astrônomo dinamarquês Tycho Brahe (1546 − 1601), com quem trabalhou durante algum 

tempo. Tais Leis permitiram, anos mais tarde, que o físico, matemático, alquimista e filósofo 

inglês Isaac Newton (1642 − 1727) as demonstrasse. O enunciado da 1ª Lei de Kepler, 

também conhecida como Lei das Órbitas Elípticas, é o seguinte: 

 

O planeta em órbita em torno do Sol descreve uma elipse 

em que o Sol ocupa um dos focos. 

 

A Figura 1.7 representa a órbita elíptica de um hipotético planeta. Note que o Sol 

está representado em um dos focos, estando o outro vazio. 

 

  
 

Figura 1.7 - Órbita elíptica de um hipotético planeta em torno do Sol. Fonte: o autor.
3
 

 

Siga as instruções de cada questão a seguir para realizar as simulações de cada 

atividade. 

                                                             
 
1
               O astrônomo grego Aristarco de Samos (310 – 250 a.C.) já havia feito a proposta revolucionária de colocar o 

Sol no centro do Universo muito antes do astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico (1473 − 

1543), porém sem êxito em convencer os seus contemporâneos. O principal contra-argumento, em sua época, 

a essa ideia é que, se o Sol estivesse no centro do Universo, então, tanto os planetas como as estrelas deve-

riam se mover ao seu redor. Todavia, movimento algum de qualquer estrela ao redor do Sol jamais havia sido 

detectado, daí serem consideradas estrelas fixas. 
2

                                            Do antigo grego empeirikós, significa experiência. 
3

                                           Todas as demais figuras são de autoria do próprio autor da dissertação. 
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1) No simulador, em Elementos Orbitais (Orbit Settings), note que, com o controle des-

lizante, pode-se alterar o valor da excentricidade (eccentricity) da órbita do hipotético 

planeta. O que ocorre com o formato (aparência) da órbita do hipotético planeta quando 

se muda a excentricidade? 

 

(A) Diminuir o valor da excentricidade da órbita do planeta acarreta torná-la mais 

“alongada”; e aumentar, torná-la mais parecida com uma circunferência. 

(B) Aumentar o valor da excentricidade da órbita do planeta acarreta torná-la mais 

“alongada”; e diminuir, torná-la mais parecida com uma circunferência. 

(C) Tanto faz aumentar ou diminuir o valor da excentricidade da órbita, pois nada 

acontecerá com o seu formato (aparência). 

 

2) No simulador, em Elementos Orbitais (Orbit Settings), note que, com o controle 

deslizante, pode-se alterar o valor da excentricidade (eccentricity) da órbita do hipotético 

planeta. Complete corretamente as lacunas da afirmação a seguir: 

 

A órbita circular é um caso particular de órbita elíptica; naquela a excentricidade 

(eccentricity) é __________ e os focos __________. 

 

(A) 0,700 – se sobrepõem 

(B) 0,000 – não se sobrepõem 

(C) 0,300 – não se sobrepõem 

(D) 0,000 – se sobrepõem 
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3) Qual das figuras a seguir mais se assemelha ao formato (aparência) da órbita da Terra em 

torno do Sol para um observador localizado sobre um eixo que passe pelo centro dela e 

seja perpendicular ao plano orbital que a contém (vista superior)? Justifique sua resposta. 

 

 
 

Figura 2.9 - Opções para a órbita da Terra em torno do Sol. Terra e Sol representados fora de escala. 
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4) A excentricidade (ε) de uma elipse é definida como sendo a razão entre a metade da 

distância entre os focos e o semieixo maior, ou seja, ε = c/a. 

 

 
 

Figura 3.10 - Representação do semieixo maior (a), do 

semieixo menor (b) e da metade da distância focal (c) para a 

órbita elíptica de um hipotético planeta em torno do Sol. 

 

Sabendo agora que a excentricidade da órbita elíptica da Terra em torno do Sol  

é ε ≈ 0,02, responda: qual das elipses a seguir mais se assemelha ao formato (aparência) 

da órbita da Terra em torno do Sol para um observador localizado sobre um eixo que 

passe pelo centro dela e seja perpendicular ao plano orbital que a contém (vista superior)? 

Para responder a esta pergunta, no simulador, altere o valor da excentricidade 

(eccentricity) (ε) da órbita do hipotético planeta com o controle deslizante, a fim de 

encontrar uma órbita que mais se assemelhe a cada uma das órbitas a seguir. Anote o 

valor fornecido pelo simulador para a excentricidade (eccentricity) (ε) de cada uma delas 

e compare com o valor da excentricidade da órbita da Terra. Enfim, responda à pergunta. 

 

 
 

Figura 4.11 - Opções para a órbita da Terra em torno do Sol. Terra e Sol representados fora de escala. 
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5) Na Figura 5.15, o semieixo maior (a) de uma órbita elíptica é a distância do centro da 

elipse ao periélio (posição em órbita mais perto do Sol) ou do centro da elipse ao afélio 

(posição em órbita mais afastada do Sol). No simulador, em Elementos Orbitais (Orbit 

Settings), em parâmetros definidos para: (set parameters for:), pode-se escolher um 

planeta qualquer com o mouse confirmando a escolha com um clique no ícone OK. 

Percebe-se que tanto o valor da excentricidade (eccentricity) (ε) como o do semieixo 

maior (semimajor axis) (a), este medido em au (unidades astronômicas), se alteram. Ao 

escolher dois outros planetas, pode-se observar a representação de suas órbitas na tela, 

uma de cada vez. Para tanto, é necessário verificar, ao final de cada escolha, se o ícone 

OK foi clicado. Note que o simulador aparentemente representa todas as órbitas na tela 

como se fossem aproximadamente do mesmo tamanho, o que não é verdade. Como 

elucidar tal questão? Só para saber, 1 au (unidade astronômica) é uma distância que, por 

convenção, é igual ao semieixo maior (a) da órbita da Terra em torno do Sol exatamente 

igual (por convenção)  a  149 597 870 700 m  ≈ 1,496 x 10
8
 km. 

 

 
 

Figura 5.15 - Representação do semieixo maior (a), do 

semieixo menor (b) e da metade da distância focal (c) 

para a órbita elíptica de um hipotético planeta em torno do 

Sol. 

 

6) Para cada instante de tempo, conforme a Figura 6.18, as distâncias r1 e r2 são definidas 

como sendo as distâncias da posição ocupada pelo planeta em órbita em torno do Sol em 

relação a cada um dos focos, estando o Sol em um deles. No simulador, em Elementos 

Orbitais (Orbit Settings), parâmetros definidos para: (set parameters for:), ao escolher 

um planeta qualquer com o mouse e, em seguida, clicar no ícone OK e, no painel central 

inferior, ao manter selecionada apenas a caixa mostrar linhas radiais (show radial lines), 
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é possível verificar o que ocorre com r1, r2 e r1 + r2. Note o que ocorre quando se troca de 

planeta. (Ao final de cada escolha, deve-se verificar se o ícone OK foi clicado.). 

  

 
 

Figura 6.18 - Representação das distâncias r1 e r2 para a 

órbita elíptica em torno do Sol de um hipotético planeta 

P1. 

 

No simulador, em Elementos Orbitais (Orbit Settings), parâmetros definidos 

para: (set parameters for:), ao escolher três planetas distintos, um de cada vez, observe o 

que ocorre com o resultado de r1 + r2 para cada planeta. (Ao final de cada escolha, deve-

se verificar se o ícone OK foi clicado.). Para cada planeta, 

 

(A) r1 + r2 apresenta o mesmo valor. 

(B) r1 + r2 apresenta um valor diferente, mas que é sempre igual à metade do semieixo 

maior (a/2) de sua órbita em torno do Sol. 

(C) r1 + r2 apresenta um valor diferente, mas que é sempre igual ao semieixo maior (a) 

de sua órbita em torno do Sol. 

(D) r1 + r2 apresenta um valor diferente, mas que é sempre igual ao dobro do semieixo 

maior (2a) de sua órbita em torno do Sol. 
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2  2
a
  PARTE  (2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas) 

 

 

Pois bem, o que diz a 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas)?  

 

O vetor posição de um planeta em relação ao Sol, “varre” 

áreas iguais em intervalos de tempo iguais. 

 

Ao iniciar a varredura (start sweeping), você deve ter percebido que cada um dos 

setores cujas áreas estão pintadas em cores diferentes foi formado em intervalos de tempo 

iguais. Notou isso? Não? Então, veja a repetição da simulação. Com o mouse, pode-se clicar 

em apagar a varredura (erase sweeps) e novamente em iniciar a varredura (start sweeping). 

Se ainda assim, não estiver convencido, em Controles de Animação (Animation Controls), 

pode-se diminuir a taxa de animação (animation rate) e reiniciar a varredura. 

 

Por mais estranho que possa parecer, cada um dos setores apresenta a mesma área, o 

que pode ser observado no painel central inferior. Demonstrar a 2ª Lei de Kepler (Lei das 

Áreas) demanda tempo e uma matemática mais sofisticada, tendo sido feito pela primeira vez 

por Newton. 

 

Só para entender um pouco melhor as informações fornecidas pelo simulador, serão 

feitas algumas continhas. Você não irá se assustar, certo? 

 

Note que a elipse é a órbita e ao mesmo tempo um contorno delimitador de uma área 

no plano onde a órbita do planeta está contida. Pois bem, você sabe calcular a área de uma 

elipse? Não? A fórmula é bastante simples e é dada por 

 

 
elipseA a b   191

, (5.1) 

 

onde a é o semieixo maior da órbita e b é o semieixo menor dela. Pois bem, π ≈ 3,14 e o 

semieixo maior (a) da órbita pode ser escolhido. Observe a tela do simulador, por exemplo, 

faça a = 1,00 au e ε = 0,700. Mas e o semieixo menor (b), como obtê-lo? Para isso é 

                                                             
 
191

                   Note que, se a = b = R, a área será a do círculo de raio R dada por 
2R  . 
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necessário determinar antes a metade da distância focal, o c, para só depois determinar o b. 

Partindo de 

 

 c

a
  , (2.2) 

 

(Reveja a questão 4 da 1
a
 Parte: 1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas Elípticas.) 

 

obtêm-se 

 

c a  . 

 

Observe a tela do simulador e veja que a excentricidade (ε) da órbita foi escolhida, 

vale 0,700. Pois bem, então: 

 

0,700 1,00 auc   , 

 

0,700 auc  . 

 

E o semieixo menor (b), como obtê-lo? 

 

Relembre os principais elementos da elipse na Figura 7.21. 

 

 
 

Figura 7.21 - Representação da órbita elíptica de 

semieixo maior (a) e semieixo menor (b) de um 

hipotético planeta em torno do Sol.  
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Note que, em uma elipse, o segmento de reta que une qualquer um dos focos às 

interseções da elipse com o eixo y é de mesmo tamanho que o seu semieixo maior (a). Do 

Teorema de Pitágoras, 

 

 2 2 2a b c  . (3.3) 

 

Então: 

 

2 2 2  ( 1)b a c      , 

 

2 2 2b a c  , 

 

2 2b a c  , 

 

pois b > 0. 

 

Sendo a = 1,00 au e c = 0,700 au, então: 

 

2 2b a c  , 

 

   
2 2

1,00 0,700  aub   , 

 

0,714 aub  . 

 

Então, a área da elipse será calculada pela expressão (1.1). 

 

Sendo a = 1,00 au e b ≈ 0,714 au, então: 

 

2
elipse 3,14 1,00 0,714 (au)A    , 

 

2
elipse 2,24 (au)A  . 
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Ao todo se dividiu a elipse em 16 setores de mesma área. Assim sendo, a área de 

cada setor será 1/16 da área da elipse, o que corresponde a 6,25 % de sua área. Logo, a área de 

cada setor da elipse será 

 

elipse
setor

16

A
A  , 

 

2

setor

2,24 (au)

16
A  , 

 

2
setor 0,14 (au)A  . 

 

Esta área será “varrida” pelo raio vetor que liga o Sol ao planeta em um intervalo de 

tempo 1/16 de um ano sideral do planeta, que é o tempo necessário para que este efetue uma 

volta completa em torno daquele, passando pelo mesmo ponto de sua órbita em relação às 

estrelas, ou seja, o seu período orbital (T). Assim, o intervalo de tempo gasto para percorrer 

cada setor será 

 

setor

1

16
t T   , 

 

setor
16

T
t  , 

 

setor

1 ano

16
t  , 

 

setor 0,0625 anot  . 

 

Confira esses resultados encontrados com as informações contidas no painel central 

inferior do simulador. 

 

Responda às questões a seguir: 
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3) O módulo da velocidade orbital instantânea (v) de um hipotético planeta em sua órbita 

elíptica em torno do Sol é a mesma para qualquer posição da órbita dele? Observe o 

movimento do planeta em torno do Sol no simulador e responda apenas SIM ou NÃO. 

 

Resposta:  

 

4) Considere um hipotético planeta em sua órbita elíptica, conforme a Figura 7.21, em duas 

distintas posições, o periélio (posição em órbita mais perto do Sol) e o afélio (posição em 

órbita mais afastada do Sol). 

 

a) Em qual dos setores de mesma área e contendo estas duas posições (um, o afélio e 

outro, o periélio) o planeta apresenta maior velocidade orbital média (vm)? 

 

Resposta: 

 

b) Justifique a resposta do item anterior, baseando-se para tal no comprimento dos arcos 

percorridos e no intervalo de tempo para percorrê-los. Lembre-se de que 

 

 
m

S
v

t





. (4.4) 

 

Resposta: 

 



370 
 

 

3  3
a
  PARTE  (Recursos Newtonianos) 

 

 

Observando a simulação, responda às seguintes perguntas: 

 

5) A relação entre a força resultante ( RF ) que atua no planeta e a aceleração adquirida por 

ele ( a ) é dada pela 2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica), RF m a  , 

em que aquela é a causa desta. 

 

a) Sabendo que a massa é um escalar (número) positivo, o que se pode afirmar a 

respeito da direção e do sentido destes vetores (iguais ou diferentes)? 

 

Resposta: 

 

b) Do periélio (posição em órbita mais perto do Sol) para o afélio (posição em órbita 

mais afastada do Sol), o movimento é acelerado ou retardado? E o ângulo (θ) 

formado entre os vetores v  e a  é agudo ( o o0  90  ) ou obtuso ( o o90  180  )? 

 

Resposta: 

 

c) E, do afélio para o periélio, é acelerado ou retardado? E o ângulo θ, é agudo ou 

obtuso? 

 

Resposta: 

 

d) Em que posição da órbita o módulo da velocidade orbital instantânea (v) será 

máximo? E em que posição da órbita será mínimo? 

 

Resposta: 

 

6) Existe alguma órbita elíptica em torno da qual não haja variação alguma no módulo da 

velocidade orbital instantânea (v)? Em caso afirmativo, qual é a sua excentricidade (ε) e 

como se chama? (Suponha haver como sempre apenas a interação com o Sol, força 
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central.) Pense um pouco. No simulador, em Elementos Orbitais (Orbit Settings), pode-se 

alterar gradativamente, entre os dois extremos, a excentricidade (ε) da órbita. Observe no 

painel central inferior como se comporta o módulo da velocidade orbital instantânea (v). 

 

Resposta: 

 

7) Levando em conta a situação da questão anterior, que aceleração (tangencial ou centrí-

peta) aparece indicada no painel central inferior e como pode ser calculada? 

 

Resposta: 

 

8) Responda às perguntas a seguir: 

 

a) Que força central é essa que atua no planeta? Força elétrica, força magnética, força 

gravitacional, tração, força elástica, força normal, empuxo, força de atrito? 

 

Resposta: 

 

b) Qual é a sua fórmula? 

 

Resposta: 

 

c) Como é conhecida esta fórmula? 

 

Resposta: 

 

d) Qual cientista a descobriu? 

 

Resposta: 

 

e) Ela depende de quê? Das cargas elétricas ou das massas do Sol e do planeta, da 

distância ou da velocidade relativa entre eles, da constante da gravitação universal? 

 

Resposta: 
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f) No caso do planeta em órbita em torno do Sol, essa força que atua no planeta para 

onde aponta? 

 

Resposta: 

 

g) A intensidade (módulo) dessa força que atua no Sol devido ao planeta é a mesma da 

que atua no planeta devido ao Sol? 

 

Resposta: 
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4  4
a
  PARTE  (3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos) 

 

 

Pois bem, o que diz a 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos)?  

 

Para qualquer planeta do Sistema Solar, é constante a 

razão entre o quadrado do período orbital (T 

2
) do planeta 

e o cubo do semieixo maior (a
3
) de sua órbita em torno do 

Sol. 

 

Que tal demonstrá-la para o caso particular das órbitas circulares? Pois bem, mãos à 

obra. Considere a Figura 8.27 (propositadamente sem a representação da força gravitacional 

que age no Sol) em que se tem um planeta de massa m em órbita circular de raio R em torno 

do Sol; este de massa MSol. 

 

Nota: considere para a demonstração a seguir o planeta e o Sol como sendo pontos materiais, 

com a massa do Sol “muito” maior do que a massa do planeta. Ou seja, para todos os efeitos 

(para um observador em um referencial inercial), o Sol sempre fixo no centro da órbita 

circular. 

 
 

Figura 8.27 - Representação, fora de escala e 

com cores fictícias, da órbita circular de um 

hipotético planeta com o Sol fixo no centro. 

 

Pode-se reescrever a Lei da Gravitação Universal considerando a distância d entre o 

Sol (de massa MSol) e o planeta (de massa m) como sendo o raio R da órbita circular, ou seja, 

fazendo d = R, além de M = MSol. 
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A fórmula da força gravitacional que é 

 

g 2 

G M m
F

d

 
 , 

 

usando os dados da situação, pode ser reescrita como 

 

 
Sol

g 2

G M m
F

R

 
 . (5.6) 

 

No caso de ter escolhido um referencial inercial, a única força que atuará no planeta 

será a força gravitacional devido ao Sol, a qual exercerá o papel de força resultante centrípeta 

voltada para o centro, no caso, o Sol. É importante salientar que a força centrípeta não é 

mais uma força atuando no planeta além da força gravitacional, sendo ela própria a 

força resultante. 

 

Pois bem, dito isto, igualando o módulo da força centrípeta 

 

 2

cp

m v
F

R


  (6.7) 

 

ao módulo da força gravitacional (expressão 5.6) 

 

Sol
g 2

G M m
F

R

 
 , 

 

ou seja, fazendo Fcp = Fg. 

 

Neste caso, 

 

cp gF F  

 

e, por conseguinte, 
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2
Sol

2

G M mm v

R R

 
 , 

 

2 SolG M m
m v

R

 
  , 

 

2 SolG M
v

R


 . 

 

Logo, 

 

 
SolG M

v
R


 . (7.8) 

 

Note que, pela igualdade (7.8) demonstrada, o módulo da velocidade orbital (v) do 

planeta independe da massa (m) do planeta que orbita o Sol e é uma constante para cada raio 

(R), já que G e MSol são constantes. 

 

Quando um planeta se desloca com o movimento mencionado, o módulo de sua 

velocidade instantânea (v) apresenta o mesmo módulo de sua velocidade média (vm). Assim 

sendo, pode-se reescrever a igualdade obtida usando a definição da velocidade média (vm) 

como sendo a razão entre o seu deslocamento (ΔS) medido sobre a trajetória e o intervalo de 

tempo (Δt) em que tal deslocamento ocorre, 

 

m

S
v

t





. 

 

Então, 

 

SolG MS

t R





. 

 

O deslocamento (ΔS) do planeta em sua órbita em torno do Sol será dado por ΔS = C 

(comprimento da circunferência) = 2 

.
 R. E o intervalo de tempo (Δt) em que tal deslocamento 
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ocorre será igual ao seu próprio período orbital (T), em que T é o intervalo de tempo necessá-

rio para realizar uma volta completa. Reescrevendo a igualdade obtida e levando em conta as 

conclusões da questão anterior, tem-se 

  

Sol2 G MR

T R

 
 , 

 

Sol2

T R

R G M


 
. 

 

Logo, a expressão que se obtém para o período orbital (T) do planeta em órbita em 

torno do Sol em função dos outros parâmetros é 

 

Sol

2
R

T R
G M

  


. 

 

Elevando esta última igualdade ao quadrado, obtém-se 

 

2

2

Sol

2
R

T R
G M


 

     
, 

 

2 2 2

Sol

4
R

T R
G M

  


. 

 

E, portanto, 

 

 2
2 3

Sol

4
T R

G M

 
    

 (8.9) 

 

ou 

 

 2 3T k R  . (9.10) 
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Esta é a 3ª Lei de Kepler, também conhecida como Lei dos Períodos, demonstrada 

para o caso particular de órbitas circulares, em que k é a constante de Kepler. E para que 

serve? Uma importante aplicação é o cálculo de massas de corpos celestes. 

 

Que tal agora, com o uso do simulador, determinar a massa do Sol (MSol), usando 

para tal o período orbital (T) e o raio orbital (R) de cada planeta escolhido? Uai, sô! Mas os 

planetas não orbitam o Sol em órbitas elípticas? Que raio de raio orbital é esse, então? É 

possível demonstrar que, para órbitas elípticas, o raio orbital (R) pode ser substituído 

exatamente pelo semieixo maior (a) da órbita, mantendo o planeta o mesmo período orbital 

(T). Não será feita essa demonstração, mas pode-se calcular a massa do Sol (MSol), usando os 

dados obtidos no simulador para os diferentes planetas do Sistema Solar. Se os valores 

encontrados forem “discrepantes”, significa que substituir o raio orbital (R) pelo semieixo 

maior (a) não foi uma boa ideia. 

 

A igualdade (8.9) é dada por 

 

2
2 3

Sol

4
T R

G M

 
    

. 

 

Substituindo o raio orbital (R) pelo semieixo maior (a) da órbita do planeta, 

generaliza-se a 3ª Lei de Kepler (Leis dos Períodos) para órbitas elípticas,  

 

 2
2 3

Sol

4
T a

G M

 
    

. (10.11) 

 

Esta é, portanto, a 3ª Lei de Kepler (Leis dos Períodos) para órbitas elípticas. 

 

Ou 

 

 2 3T k a  , (11.12) 

 

o que permite escrever a massa do Sol (MSol) em função dos demais parâmetros, resultando na 

expressão 



378 
 

 

 2 3

Sol 2

4 a
M

G T

 
   
 

. (12.13) 

 

Que tal, então, calcular a massa do Sol (MSol)? Preparado? Escolha um único planeta 

e realize o cálculo da massa do Sol (MSol), usando a expressão obtida e os dados do período 

orbital (T) e do semieixo maior (a) da órbita do planeta escolhido no simulador. Mais uma 

vez, deve-se verificar se o ícone OK foi clicado após a escolha do planeta. 

 

Em Opções de Visualização (Visualization Options) com o mouse, pode-se clicar na 

caixa mostrar grade (show grid), de forma a facilitar a localização do planeta em cada 

instante de tempo. O “período t” (tempo para dar uma volta completa) pode ser medido em 

segundos com o uso de um cronômetro. Note, entretanto, que esse período não é o período 

orbital (T) do planeta, pois este dependerá da taxa de animação (animation rate), em 

Controles de Animação (Animation Controls), em anos/segundo. Antes de qualquer coisa, 

para facilitar a medição, sugere-se pausar a animação (pause animation), em Controles de 

Animação (Animation Controls), posicionar o mouse sobre o planeta e, com o botão esquerdo 

sempre apertado, arrastá-lo até uma posição inicial de sua escolha, sendo o ideal a interseção 

entre a órbita do planeta e um dos eixos coordenados da grade. 

 

Em Controles de Animação (Animation Controls), pode-se escolher uma taxa de 

animação (animation rate) de tal forma que facilite a medição do intervalo de tempo. O 

planeta não deverá estar muito rápido na tela, pois o erro na medição do período orbital (T) 

será significativo, nem lento demais a ponto de você tentar arrancar todos os fios do seu 

cabelo. Para o planeta escolhido, o ideal é repetir a medição algumas vezes e realizar a média 

aritmética dos resultados. Importante é anotar o valor da taxa de animação (animation rate), 

pois precisa-se dela para calcular o período orbital (T) em anos terrestres, que será dado pela 

expressão 

 

 T TA t  , (13.14) 

 

em que 

 

T é o período orbital do planeta em anos terrestres; 

TA é a taxa de animação em anos terrestres/segundo; 
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t é o período medido (com o uso do cronômetro) do movimento do planeta no simulador em 

segundos antes do uso da taxa de animação. 

 

Em seguida, faz-se necessário converter o resultado para segundos, conforme o fator 

de conversão 1 ano sideral ≈ 365 d 06 h 09 min 10 s ≈ 365,2564 d ≈ 3,155 815   10
7
 s.

192
  

 

O semieixo maior (a) aparece em Elementos Orbitais (Orbit Settings) em unidades 

astronômicas (au). Para o planeta escolhido, deve-se anotar o seu valor e, em seguida, con-

vertê-lo para metros (m), multiplicando-o por 1,496   10
11

 m. Este valor é aproximadamente 

uma unidade astronômica, que, por convenção, é igual ao semieixo maior (a) da órbita da 

Terra em torno do Sol. 

 

Adotando G = 6,67 x 10
–11

 N 

.
 m

2
 / kg

2
 e π = 3,14, a constante de proporcionalidade 

que se encontra entre parênteses na expressão (12.13) assumirá aproximadamente o seguinte 

valor: 

 

2 2
11

2

4 kg
5,91 10

N mG

 
     

. 

 

Anote os dados relativos ao planeta escolhido na Tabela 1.2 e complete as outras 

colunas da mesma linha. 

                                                             
 
192

      Segundo Mourão (1995, p. 40), “ano sideral. Intervalo de tempo decorrido entre duas passagens sucessivas 

da Terra em relação a um ponto de sua órbita determinado em relação às estrelas.”. 
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Tabela 1.2 - Determinação da massa do Sol (MSol) a partir do período orbital (T) e do semieixo maior (a) da 

órbita dos planetas em torno do Sol, obtidos a partir do Planetary Orbit Simulator. 

 

planeta 

 

 

semieixo 

maior 

(a) 

 

au 

semieixo 

maior 

(a) 

 

  10
10

 m 

período 

(t) 

 

 

s 

taxa 

de 

animação 
 

animation 

rate 

 

anos siderais

segundo

 
No 

simulador 

em 

Controles 

de 

Animação 

 

Animation 

Controls 

período 

orbital 

(T) 

 
ano sideral 

período 

orbital 
(T) 

 

  10
7
 s 

massa 

do Sol 

(MSol) 

 

  10
30

 kg 

           

cr
o
n
ô
m

et
ro

 

        

Mercúrio        

Vênus        

Terra        

Marte        

Júpiter        

Saturno        

Urano        

Netuno        

Plutão
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Compartilhe e compare seu resultado para a massa do Sol (MSol) com os outros 

grupos de forma que todos tenham a última coluna da Tabela 1.2 preenchida. Observou algo 

em especial? Compare agora os valores encontrados com o valor de referência para a massa 

do Sol (MSol) ≈ _______________. (Fonte: UNITED STATES NAVAL OBSERVATORY (USNO). 

The Astronomical Almanac Online! 2017 Selected Astronomical Constants. Disponível em: 

<http://asa.usno.navy.mil/SecK/Constants.html>. Acesso em: 22 abr. 2017.). Eles são “próxi-

mos”? 
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       Plutão encontra-se rotulado no simulador ainda como planeta, apesar de ser considerado, desde 11 de junho 

de 2008, pela União Astronômica Internacional (IAU), como sendo um plutoide. 



381 
 

 

Pelos resultados obtidos, a 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos), demonstrada nesta 

quarta parte da sequência didática apenas para órbitas circulares, pode aparentemente ser 

generalizada para órbitas elípticas? 

 

Resposta: 
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APÊNDICE D – As Leis de Kepler por meio de sequências de atividades (Caderno de 

Respostas dos Alunos) 
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Colégio / Escola ________________________________________ 

 

Professor(a): ________________________________ 

 

Turma: _____ 

Turno: _____  

 

Data: ____ / ____ / 20____ 

____ bimestre / trimestre 

 

Nome do Grupo: _______________ 

Aluno(a): ________________________________ 

Aluno(a): ________________________________ 

Aluno(a): ________________________________ 

Aluno(a): ________________________________ 

 

Nota: _____ 
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1 1
a
 PARTE  (Lei das Órbitas Elípticas e Lei dos Períodos) 

 

1) (F) (M) (D) 

 

Opção _____ 

Justificativa: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

1.1  Cônicas: em especial as propriedades das elipses & 1ª Lei de Kepler (Lei das Órbitas 

Elípticas) 

 

2) (F) (M) (D) 

 

 
 

Figura 1.4 

 

Tabela 1.1 

 

 h ± 0,05 

(au) 

g ± 0,05 

(au) 
ε ± ε 

    

elipse (P2)    

elipse (P2)    



387 
 

 

Tabela 2.2 

 

 c ± 0,05 

(au) 

a ± 0,05 

(au) 
ε ± ε 

    

elipse   ± 

 

Conclusão: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3) (F) (M) (D) 

 
 

Figura 2.5 

 

Tabela 3.5 

 

 d1 ± 0,05 

(au) 

d2 ± 0,05 

(au) 
S ± S 

(au) 

    

P1   ± 

P2   ± 

 

(semieixo maior (a)  ± a) au = (              ± 0,05) au 

(2 x semieixo maior (a) ±  (2a)) au = (              ±     ) au 

 

a) Conclusão: ___________________________________________________________ 

b) Conclusão: ___________________________________________________________ 
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4) (F) (M) (D) 

 

Opção _____ 

Justificativa: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5) (F) (M) (D) 

 

Opção _____ 

 

 
 

Figura 3.7 

 

Tabela 4.7 

 

 c ± 0,1 

(u.m.) 

a ± 0,1 

(u.m.) 
ε ± ε 

    

elipse (A)   ± 0,03 

elipse (B)   ± 0,04 

elipse (C)   ± 0,03 

 

6) (F) (M) (D) 

 

p

a

d

d





                                                  

p

a

d
R

d
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1.2  Lei da Gravitação Universal & Modelo de Partícula 

 

7) (F) (M) (D) 

 

a) ____________________________________________________________________ 

 

 
 

Figura 4.10 

 

b) unidade SI ( )G   

 

8) (F) (M) (D) 

 

Tabela 5.10 

 

 semieixo maior (a)  

(x 10
7
 km) 

raio equatorial (r) 

(x 10
3
 km) 

a/r 

 

OG (a/r) p.m.? 

      

Mercúrio 5,791 2,44 2,37 x 10
4
 10

4
 Sim 

Vênus 10,82 6,05    

Terra 14,96 6,38    

Marte 22,79 3,40    

Júpiter 77,84 71,5    

Saturno 142,7 60,3    

Urano 287,1 25,6    

Netuno 449,8 24,8    

Sol * 5,791 696    
* Distância em relação ao planeta Mercúrio. 

 

9) (F) (M) (D) 

 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

1.3  3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) & Modelagem de Sistemas Físicos 

 

10) (F) (M) (D) 

 

Sol

SPI

M

M
  

 

Conclusão: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11) (F) (M) (D) 

 

Se mplaneta = MSol ≠ 0  xCM = 

Se mplaneta = 0 e MSol ≠ 0  xCM = 

Se mplaneta ≠ 0 e MSol = 0   xCM = 

 

massa do Sol (MSol) ≈ 1,99 x 10
30

 kg 

 

Tabela 6.12 

 

 semieixo maior (a) 

(x 10
7
 km) 

massa (m) 

(x 10
24

 kg) 

xCM 

(km) 

CM dentro do Sol? 

     

Mercúrio 5,791 0,330   

Vênus 10,82 4,87 2,65 x 10
2
 Sim 

Terra 14,96 5,97   

Marte 22,79 0,642   

Júpiter 77,84 1899   

Saturno 142,7 568   

Urano 287,1 86,8   

Netuno 449,8 102   

 

raio equatorial do Sol (RSol) = 6,9551 x 10
5
 km 
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1.4  Sistemas de Referência (Geocêntrico & Heliocêntrico) 

 

12) (F) (M) (D) 

Justificativa: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13) (F) (M) (D) 

 

(Galileu): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

(Kepler): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

1.5 Demonstração da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) a partir da Lei da Gravitação 

Universal para órbitas circulares 

 

14) (F) (M) (D) 

 

 

 

15) (F) (M) (D) 

 

(  ) SIM     (  ) NÃO 

Comentário: 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

 

16) (F) (M) (D) 

 

________________________________________________________________________ 

 

17) (F) (M) (D) 

 

________________________________________________________________________ 

 

18) (F) (M) (D) 

 

 

 

19) (F) (M) (D) 

 

 

 

20) (F) (M) (D) 

 

(  )  Movimento Circular Uniforme (MCU). 

(  )  Movimento Circular Uniformemente Variado (MCUV). 

(  )  Movimento Circular Variado (MCV). 

 

21) (F) (M) (D) 

 

 

 

22) (F) (M) (D) 

 

C = 

 

23) (F) (M) (D) 
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24) (F) (M) (D) 

 

 

 

25) (F) (M) (D) 

 

 

 

 

 

 

1.6  A 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) para órbitas elípticas 

 

26) (F) (M) (D) 

 

p

a

d

d





 

 

p a
om

2

d d
d


   

 

27) (F) (M) (D) 

 

 

 

1.7  A universalidade das constantes 

 

28) (F) (M) (D) 

 

(  ) SIM     (  ) NÃO 

Justificativa: 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

29) (F) (M) (D) 

 

unidade SI ( )k   

 

30) (F) (M) (D) 

 

Opção _____  

Justificativa: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

1.8  Aplicações da 3ª Lei de Kepler (Lei dos Períodos) – Cálculo da Massa do Sol 

 

31) (F) (M) (D) 

 

 

 

32) (F) (M) (D) 

 

24

G

 
  

 

               

2

2

kg

N m
 

 

Tabela 7.14 

 

 semieixo maior (a) 

(x 10
10

 m) 

período orbital (T)  

(x 10
7
 s) 

massa do Sol (MSol) 

(x 10
30

 kg) 

    

Mercúrio 5,791 ± 0,001 0,760 ± 0,001           ± 0,01    

Vênus 10,82 ± 0,01 1,94 ± 0,01           ± 0,03 

Terra 14,96 ± 0,01 3,16 ± 0,01           ± 0,02 

Marte 22,79 ± 0,01 5,94 ± 0,01           ± 0,01 

Júpiter 77,84 ± 0,01 37,4 ± 0,1           ± 0,01 

Saturno 142,7 ± 0,1 92,9 ± 0,1           ± 0,01 

Urano 287,1 ± 0,1 265 ± 1           ± 0,02 
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Netuno 449,8 ± 0,1 520 ± 1           ± 0,01 

 

MSol valor médio = _________________________ 

MSol melhor valor = MSol valor de referência = _________________________ 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

33) (F) (M) (D) 

 

 

 

 

 

 

34) (F) (M) (D) 

 

Opção _____ 

Justificativa: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



396 
 

 

2 2
a
 PARTE  (Lei das Áreas) 

 

2.1  Leis de Newton 

 

2.2  2ª Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica): em uma forma mais geral 

 

1) (F) (M) (D) 

 

 unidade SI Q   

 

2) (F) (M) (D) 

 

 

 

2.3  Torque da Força Resultante, Momento Angular & 2ª Lei de Newton para Rotações   

 

3) (F) (M) (D) 

 

 

 

4) (F) (M) (D) 

 

 ounidade SI F   

 

 
 

Figura 1.3 
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5) (F) (M) (D) 

 

 

 

6) (F) (M) (D) 

 

 unidade SI L   

 

 
 

Figura 2.5 

 

7) (F) (M) (D) 

 

 

 

2.4  Princípio de Conservação do Momento Angular 

 

8) (F) (M) (D) 

 

 
 

Figura 3.7 

 

θ1 =               θ2 =               θ3 =               θ4 = 
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9) (F) (M) (D) 

 

 

 

10) (F) (M) (D) 

 

 

 

 

 

 

11) (F) (M) (D) 

 

________________________________________________________________________ 

 

2.5  Aplicação do Princípio de Conservação do Momento Angular ao movimento orbital 

 

12)  (F) (M) (D) 

 

 
 

Figura 4.9 

 

αp =               αa = 
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13) (F) (M) (D) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14) (F) (M) (D) 

 

a

p

r

r






 

 

p

a

v

v
  

 

15) (F) (M) (D) 

 

a) ____________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________ 

 

2.6  Momento de Inércia: o análogo da massa para rotações 

 

16) (F) (M) (D) 

 

 

 

17) (F) (M) (D) 
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18) (F) (M) (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  Demonstração da 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) (caso particular) 

 

19) (F) (M) (D) 

 

 

 

20) (F) (M) (D) 

 

 

 

21) (F) (M) (D) 

 

 

 

22) (F) (M) (D) 

 

 

 

2.8  Demonstração da 2ª Lei de Kepler (Lei das Áreas) 

 

23) (F) (M) (D)   (QUESTÃO OPCIONAL – DESAFIO) 

 

a)  
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b)  

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

d)  

 

 

 

e)  

 

 

 

f)  

 

 

 

g)  

 

 

h)  

 

 

 

i)  
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24) (F) (M) (D) 

 

________________________________________________________________________ 

 

25) (F) (M) (D) 

 

Opção _____ 
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