
APÊNDICE A – As Leis de Kepler por meio de simulações computacionais (Caderno do 

Professor) 



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-

rem se cruzando; 
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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 

às questões solicitadas. A alternância entre o simulador e as questões pode ser realizada 
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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 

trinta minutos para ser realizada. O importante é que os alunos executem as tarefas com tran-

quilidade, permanecendo motivados e não pressionados. 
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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. 
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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. 



36 
 

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 ). 

 

 



42 
 

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 

nenhuma dessas possibilidades é satisfeita, ainda existe o recurso do Cálculo 

Integral. 
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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: 

 

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. 



49 
 

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 
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(a) 

 

au 
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 s 
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  10
30

 kg 
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o
n
ô
m
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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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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> 


