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APRESENTAÇÃO

Este caderno temático foi elaborado com base nas leituras e pesquisas 

realizadas  durante  o  primeiro  ano  de  nossa  participação  no  Programa  de 

Desenvolvimento Educacional – PDE. Coloco este material à disposição dos colegas 

professores para que o utilizem, se assim o desejarem, como material de apoio na 

preparação de suas aulas. Espero que a sua leitura contribua para aumentar as 

possibilidades metodológicas ao abordar o ensino de Física e Astronomia. Quanto a 

nós, o utilizaremos ao estudar este tema com os alunos da  1ª  série do Ensino 

Médio, do Colégio Estadual Costa viana, de São José dos Pinhais.

A escolha  do  formato  “caderno  temático”,  para  a  confecção  desse 

material  didático  deve-se  ao  fato  de  entender  que  cada  professor  deve  ter  a 

liberdade de escolha sobre as atividades que melhor se adequem às classes com as 

quais estão trabalhando este conteúdo e às condições da escola onde desenvolvem 

as suas atividades.

Ao optar por esse tema levamos em consideração a sua importância 

para que possamos conhecer um pouco sobre a origem do universo, a nossa própria  

origem, o lugar que ocupamos nele. A compreensão dos fenômenos que ocorrem 

por influência dos astros celestes e do nosso papel diante da vida e da natureza, o 

que nos leva à preservação de ambas.     

O  estudo  da  Astronomia,  talvez  mais  do  que  outros  conteúdos,  é 

instigante, desperta a curiosidade e o interesse dos alunos. Mas é preciso que esse 

estudo produza uma aprendizagem significativa, e não fique limitado a esclarecer 

dúvidas sobre o senso comum que o aluno traz para a escola, embora este não 

possa ser desprezado. Nesse sentido, planejamos algumas atividades que iremos 

desenvolver com os alunos, e que constam desse material, na seção “Orientações 

Metodológicas”. Dessa forma, procuramos ir além da simples curiosidade, ampliando 

o seu conhecimento, proporcionando condições de aprendizado efetivo. Novamente 

reporto-me aos colegas que fica ao seu critério o uso dessas atividades em suas 

aulas.       

  

  

                                                                             Zenaide Inês Bertol
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1  INTRODUÇÃO

Todos os dias, nos mais diversos meios de comunicação, lemos, ou 

ouvimos, ou assistimos alguma notícia relacionada à Astronomia, dando conta de 

alguma descoberta relacionada ao passado, ou ao presente, ou a previsões para o 

futuro do universo. Esta  ciência, que se propõe estudar o cosmos, nos leva a buscar 

respostas a questões relacionadas à origem do universo e da vida. A observação 

dos astros no céu e dos fenômenos naturais, como as fazes da lua, os eclipses, o  

céu  noturno  com suas  estrelas  e  constelações,  as  mudanças  de  estações,  nos 

convidam à reflexão sobre qual é a real influência desses astros e fenômenos na 

nossa vida diária. 

Estudar  Astronomia,  nos propicia,  através das informações que são 

obtidas  pelos  astrônomos,  por  meio  de  telescópios,  estações  espaciais  e 

espaçonaves desvendar a origem, os mistérios e o destino do Universo, a nossa 

própria origem, descobrir qual é o lugar que ocupamos nele. Por ser, talvez, a mais 

antiga das ciências, a Astronomia nos reporta aos nossos antepassados, e nos faz 

Ilustração 1: A busca do homem para desvendar os segredos do universo 
começou há milênios, bem antes da era cristã e, por mais que avance nas 
descobertas, sempre haverá novas fronteiras a serem desbravadas.
Fonte: http://ventosdouniverso.blogspot.com.br/
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refletir sobre o papel que desempenhamos diante  do mundo atual, por meio de uma 

visão cosmológica das ciências que nos permitem situarmo-nos na escala do tempo, 

conforme os PCN+.  

Comins e Kaufmann (2010, p. 27) nos dizem que: 
“Os tempos mudaram. Somos afortunados de viver em uma era na qual a 
ciência tem respostas para muitas das questões que o céu inspira.
Bela,  intrigante  e  simples,  a  astronomia  tem sempre  alguma coisa  para 
qualquer pessoa. […]. Uma das grandes lições da astronomia moderna é 
que ganhando, compartilhando e divulgando conhecimento, transcendemos 
as limitações dos nossos corpos materiais e a brevidade da vida humana.”

As  dificuldades  encontradas  por  nossos  antepassados,  quando  a 

carência de tecnologia os faziam explicar os fenômenos observados baseando-se 

somente nos sentidos e nas crenças, já foi há muito tempo ultrapassado.  

Na escola, especialmente no Ensino Médio, o ensino da Astronomia, 

que normalmente  está  inserido  no  ensino  de  Física  tem,  muitas  vezes,  ficado 

relegado ao final do período letivo. Geralmente quando não há mais tempo suficiente 

para  desenvolver  os  conteúdos  de  forma  adequada  e,  por  isso,  acaba  sendo 

deixado de lado ou tratado de forma superficial,  sem que se envolva o aluno de 

forma a despertá-lo para a compreensão do  universo.

No entanto, o estudo da Astronomia não deve ficar confinado a uma 

única  disciplina,  pois  trata-se  de  um  tema  presente  em  várias  áreas  do 

conhecimento. Sobre isso os PCN+ sugerem uma integração entre as disciplinas 

que compõem o eixo “Ciências da natureza e suas tecnologias – Biologia, Física, 

Química e Matemática”:
Na elaboração do programa de ensino de cada uma das quatro disciplinas, 
está se levando em conta o fato de que elas incorporam e compartilham, de 
forma explícita e integrada, conteúdos de disciplinas afins, como Astronomia 
e Geologia (BRASIL, 2006, p. 24).

Por  outro  lado,  é  importante  mostrar  aos  alunos  que  a  linguagem 

matemática é muito importante no estudo da Astronomia e da Física. Porém, muitas 

vezes, usa-se a Matemática de forma exagerada sem a devida compreensão, por 

parte  do  aluno,  da  sua  função  dentro  do  ensino  da  Física.  Outras  vezes, 

simplesmente segue-se um livro texto, não oportunizando ao aluno outro modelo 

didático, pelas dificuldades em obter fontes com novas alternativas de ensino.

Em face a  todas essas questões,  esse caderno temático  apresenta 

uma sequência de conteúdos sobre Astronomia onde explora o sistema solar, as 

formas  de  organização  do universo  –  sistemas geocêntrico  e  heliocêntrico  -,  os 

métodos e os conteúdos matemáticos usados pelos  astrônomos da antiguidade ao 
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calcular as primeiras medidas de distância relacionadas à Terra, ao Sol e a Lua, as 

leis de Kepler e a gravitação de Newton. Objetivamos levar o aluno à compreensão 

e aquisição desses conteúdos de forma significativa, considerando “o conhecimento 

trazido  pelos  estudantes,  fruto  de  suas experiências  de vida   em suas relações 

sociais”  (PARANÁ,  2008,  p.  56).  Esperamos  que  esse  material  possa,  também, 

servir de apoio, na preparação das aulas, para nossos colegas professores.

Embora nosso foco não seja propor atividades aos alunos, mas fazer 

um  aprofundamento  teórico  sobre  o  tema  escolhido  –  a  Astronomia  -,  pois 

entendemos que nossos colegas professores devem ter a liberdade de escolher, em 

livros  didáticos  e  outros  materiais,  ou  produzir  suas  próprias  atividades  por 

compreenderem ser mais adequadas para seus alunos, e sua realidade sugerimos, 

na seção “Orientações metodológicas”, algumas atividades que iremos desenvolver 

com os alunos quando da implementação deste trabalho.  Além disso sugerimos, 

também, fontes para leitura sobre Astronomia, para que possam enriquecer, ainda 

mais, seus conhecimentos a respeito deste assunto.
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2  O SISTEMA SOLAR

 Iniciamos o estudo da Astronomia falando da parte do universo que 

nos é mais familiar, onde habitamos e que, mesmo a olho nu, parte dele, podemos 

ver: o sistema solar. Mas não podemos esquecer que nosso sistema solar faz parte 

de um todo, o universo.  E o que é o universo? como e quando ele se formou? 

“Universo consiste em  toda a matéria, energia e espaço-tempo que podemos jamais 

detectar ou que será jamais capaz de nos afetar” (COMINS e KAUFMANN III, 2010, 

p. 520). A teoria mais aceita hoje, pelos cientistas, sobre a origem do universo é de  

que ele se formou a, aproximadamente 13,7 bilhões de anos atrás, a partir de um 

evento  inicial  chamado,  por  eles,  de  “a  Grande Explosão”  ou  “Big  Bang”1.  Esse 

momento, no qual ocorreu a formação do espaço-tempo, deu origem a tudo o que 

nos cerca, o que podemos ver e o que não podemos, apenas imaginamos, e muitas 

outras coisas que a limitação da nossa mente não nos permite sequer imaginar.

Segundo  Bergmann  (disponível  em:  http://www.if.ufrgs.br/   ~thaisa   

/FIS2009/   idades_branco.pdf  )  na  escala  de  evolução  do  universo,  as  primeiras 

estrelas e galáxias formaram-se 300 000 000 anos após a grande explosão. Entre as 

galáxias que se formaram está a Via Láctea, que abriga o nosso sistema planetário2. 

Este formou-se 8,7 bilhões de anos após o primeiro evento (Big Bang), ou seja, a 5 

bilhões de anos atrás. Já a Terra, formou-se a 4,5 bilhões de anos.

Todos  os  componentes  do  sistema  solar  vieram  de  uma  nuvem 

formada por pequeníssimas moléculas de gás e partículas de poeira interestelar.  

Segundo Comins e Kaufmann III (2010, p. 151) no inicio, houve rápida precipitação 

das moléculas de gás e de poeira formando o Sol. A matéria que sobrou continuou 

interagindo e à medida que ocorriam  colisões o material  da nuvem primordial  se 

aglutinava e formava pequenos objetos como pedrinhas, pedregulhos e rochas de 

tamanhos  comparáveis  ao  de  uma  montanha.  Por  vezes,  blocos  de  materiais 

colidiam uns com os outros e se dividiam, até que os blocos maiores, aqueles que 

1 Segundo Oliveira Filho e Saraiva (2004, p. 469) o padre, engenheiro civil e cosmólogo belga 
Georges-Henri Édouard Lamaítre (1894-1966) provavelmente foi o primeiro a propor um modelo 
específico para o Big Bang, em 1927. Para tanto, ele imaginou todo a matéria concentrada em um 
único ponto chamado, por ele, de átomo primordial tendo este se partido em incontáveis pedaços, 
cada pedaço se fragmentando mais e mais até formar os átomos presentes no universo, numa 
gigantesca fissão nuclear. Sabemos, hoje, que esse modelo não pode ser correto por contrariar as 
leis da relatividade e estrutura da matéria quântica, mas foi o que deu inspiração os modelos 
modernos. 

2 Segundo a mesma fonte: 18 bilhões de anos após a grande explosão, daqui a 4,3 bilhões de anos 
aproximadamente, o Sol vai evoluir para uma gigante vermelha, nebulosa planetária e anã branca.

http://www.if.ufrgs.br/
http://www.if.ufrgs.br/~thaisa/FIS2009/idades_branco.pdf
http://www.if.ufrgs.br/~thaisa/FIS2009/
http://www.if.ufrgs.br/~thaisa/FIS2009/
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dariam origem aos planetas e às grandes luas se sobressaíram aos menores.

De acordo com os mesmo autores, “A construção do sistema solar” 

daria um filme, com o Sol como ator principal, que teria que ser assistido em câmera 

lenta. Das primeiras interações entre as moléculas de gás e as partículas de poeira 

até  o  momento  em  que  os  planetas  estão  completamente  formados  e 

desempenhando seus papeis no sistema solar, o filme teria que ser assistido durante 

uma centena de milhões de anos.  Além disso,  como novas descobertas surgem 

continuamente, o roteiro desse filme teria que ser constantemente revisado e novas 

filmagens teriam que ser  feitas,  pois  alguns atores (os componentes do sistema 

solar) trocariam de papeis no decorrer da história.

A região da nuvem de gás e poeira que deu origem ao sistema solar 

chama-se  nebulosa  solar.  Suas  dimensões  são  gigantescas:  diâmetro  de 

aproximadamente 100 UA3 e massa total de 2 a 3 vezes a massa do Sol. A figura 2 

mostra a sequência de acontecimentos na formação do sistema solar. 

Mas quais elementos o compõem? O sistema solar é formado pelo Sol 

- que tem 99,8% da massa de todo o sistema -, e todos os corpos que o orbitam, 

além do meio interplanetário4. Esses corpos são os planetas e suas luas, planetas 
3 UA (Unidade Astronômica): corresponde à distância média da Terra ao Sol. 1 UA = 149 600 000 

km = 1,496 . 108 km.
4  De acordo com Hamilton, disponível em: http://astro.if.ufrgs.br/solar/solarsys.htm , quase todo o 
sistema solar em volume parece ser um vazio completo. Longe de ser um nada absoluto, este vácuo 
de "espaço" compreende o meio interplanetário. Ele inclui várias formas de energia e pelo menos dois 
componentes: poeira interplanetária e gás interplanetário. Poeira interplanetária consiste de partículas 

Ilustração 2: Formação do             sistema solar. 
Fonte:http://teacherdeniseselmo.wordpress.com/2010/04/

http://astro.if.ufrgs.br/solar/solarsys.htm
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anões,  e  todos  os  demais  corpos  corpos  que  orbitam o  Sol  são  chamados  de 

Pequenos  Corpos  do  Sistema  Solar,  segundo  a  Resolução  5  e  6  da  XXVI 

Assembleia  Geral  da  União  Astronômica  Internacional  do  ano  de  2006.  Nestes 

pequenos corpos inclui-se a maioria dos asteroides do Sistema Solar, a maioria dos 

Objetos Transnetunianos, cometas, e outros pequenos corpos.

Nosso sistema solar é uma parte diminuta do universo. Podemos dizer 

que, comparado às dimensões gigantescas dos seus aglomerados, suas galáxias e 

as  imensas  distâncias  que  separam  uns  dos  outros,  o  sistema  planetário  onde 

vivemos, e do qual faz parte o nosso planeta Terra, é um pontinho no universo.

De acordo com Oliveira Filho & Saraiva (2004, p. 461):
Apesar  de  fortes  restrições  interiores,  o  homem  teve  aos  poucos  que 
abandonar a noção de que tinha qualquer posição central no Universo, e no 
começo  deste  século,  reconheceu  que  vivemos  num  planeta  nada 
excepcional,  a  Terra,  que  gira  em torno  de  uma estrela  comum,  o  Sol, 
localizada quase na extremidade de uma galáxia normal, a Via Láctea. Essa 
galáxia faz parte de um grupo de galáxias, o Grupo Local,  localizado na 
periferia de um grande acúmulo de galáxias. Mesmo esse aglomerado, o 
aglomerado  de  Virgem,  é  pequeno  em  comparação  aos  grandes 
aglomerados  de  galáxias  que  podemos  observar  em  outras  partes  do 
Universo. Nossa localização no Universo é, portanto, insignificante. 

Mesmo assim, tudo o que podemos ver já nos impressiona e instiga 

nossa curiosidade em saber cada vez mais sobre, principalmente, aquilo que está 

mais  distante  de  nós,  como  fizeram  os  primeiros  povos  da  Terra,  onde  muitos 

homens dedicaram suas vidas para fazer as primeiras descobertas sobre o universo. 

E, se pudéssemos nos deslocar de um ponto a outro do no sistema 

Solar, qual distância percorreríamos? Que distância nos separa do centro da nossa 

galáxia? Qual é o tamanho dessa galáxia? E do universo? O diâmetro do nosso 

sistema planetário é de, aproximadamente, 70 UA , ou 10 bilhões de km. O limite do 

sistema solar é de 10 trilhões de km, ou 1 ano-luz5. Estamos a 30 000 anos-luz do 

centro da nossa galáxia, figura 3, e o universo tem o tamanho de, aproximadamente, 

10  bilhões  de  anos-luz,  ou  1026 m,  segundo  dados  da  página  eletrônica: 

http://astro.if.ufrgs.br/escala/escala.htm. 

sólidas microscópicas. Gás interplanetário é um tênue fluxo de gás e partículas carregadas, 
principalmente prótons e elétrons – o plasma - que flui do Sol e é chamado de vento solar. 
5 Um ano-luz (1 AL) corresponde à distância que a luz percorre em um ano, que é de, 

aproximadamente, 9,5 x 1012 Km. O limite do sistema solar vai até o ponto onde se encontra a 
nuvem de cometas chamada “Nuvem de Oort”.
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2.1  ELEMENTOS DO SISTEMA SOLAR

O sistema solar tem o Sol como estrela. É, portanto, a estrela que está 

mais próxima da Terra. Seu estudo permitiu que os astrônomos descobrissem como 

a maioria das estrelas funcionam. “O Sol é uma estrela ordinária que não está nem 

entre as mais massivas6 nem entre as menos massivas. Da mesma forma, ele não 

está  entre  as  mais  brilhantes  nem  entre  as  mais  fracas  estrelas”  (COMINS  e 

KAUFMANN III, 2010, p. 310).   A figura 4 mostra os principais elementos do sistema 

solar  representados  em  escala.  A  descrição  que  faremos  a  seguir  sobre   os 

principais  astros  que  orbitam  nossa  estrela  estão  baseadas  nos  autores 

mencionados acima.

6 Massiva: refere-se à massa. Estrelas mais massivas são estrelas que possuem mais massa, 
comparadas a outras. Segundo informações obtidas em: 
http://astro.if.ufrgs.br/evol/contorno/node6.htm uma das estrelas mais massivas conhecidas é a 
estrela da Pistola, com cerca de 140 vezes a massa do Sol, localizada a 25 000 anos-luz de 
distância, e com extensão aproximada de 4 anos-luz. Já a estrela Próxima Centauri, da 
constelação de Centaurus, apresenta massa de, apenas, 15% da massa do Sol e está distante 
4,22 anos-luz, segundo consta em:  http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/node5.htm.

Ilustração 3: Imagem da nossa galáxia, a Via Láctea. 
Fonte:http://astro.if.ufrgs.br/escala/escala.htm

http://astro.if.ufrgs.br/evol/contorno/node6.htm
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Ilustração 4: Sistema solar em escala
Fonte: http://zeca.astronomos.com.br/geo/novo_sistema_solar.html

2.1.1  Planetas do Sistema Solar

Planeta é um corpo celeste que:

1º) Está em órbita do Sol;

2º) Tem suficiente massa para que sua gravidade o modele em uma 

forma aproximadamente esférica;

3º) Consegue limpar a vizinhança em torno de sua órbita.

Pela  tabela  1  podemos  ter  uma  ideia  das  características  de  cada 

planeta do sistema solar.

Tabela 1: Características físicas do planetas do sistema solar.

Planeta Distância média de Sol Período 
orbital 
(anos)

Diâmetro 
(Km)

Massa 
(Kg)

Densidade 
média 

(Kg/m3)
Km UA

Mercúrio       57 910 000 0,39 0,24 4 878 3,3 x 1023 5 430
Vênus     108 200 000 0,72 0,62 12 100 4,9 x 1024 5 250
Terra     149 600 000 1 1 12 756 6,0 x 1024 5 520
Marte     227 940 000 1,52 1,88 6 786 6,4 x 10 23 3 950
Júpiter     778 330 000 5,2 11,86 142 984 1,9 x 1027 1 330
Saturno  1 429 400 000 9,54 29,46 120 536 5,7 x 1026 690
Urano  2 870 990 000 19,19 84,01 51 118 8,7 x 1025 1 290
Netuno  4 504 300 000 30,06 164,79 49 528 1,0 x 1026 1 640

Fonte: COMINS e KAUFMANN III (2010, p. 159, 160)
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2.1.2  Satélites

Todos os planetas do sistema solar, com exceção de Mercúrio e Vênus, 

têm satélites. Existem pelo menos 166 satélites orbitando os planetas no sistema 

solar e outros mais estão sendo descobertos. Nem todos possuem a forma esférica 

como a da nossa Lua, a maioria apresenta forma bastante irregular parecendo-se 

mais com uma batata, pois ainda não foram suficientemente modelados pela sua 

gravidade. Alguns satélites conhecidos, pela ordem de grandeza: Ganimedes, Titan, 

Calixto, Io, Lua, Europa e Tritão. 

2.1.3  Planetas Anões

Planetas anões são corpos celestes que:

1ª) Orbitam o Sol;

2º) Têm massa suficiente para que sua gravidade os modele em uma 

forma aproximadamente esférica;

3º) Não têm bastante gravidade para limpar sua vizinhança dos detritos 

espaciais, pois não são muito maiores do que os demais corpos celestes próximos e 

eles.

4) Não é um satélite.

Estão nesta categoria: Ceres (o primeiro asteroide a ser descoberto, 

que atualmente  é  classificado como planeta  anão),  Éris  (o  maior  planeta  anão), 

Haumea, Makemake  e Plutão. Este último  foi  considerado planeta até o ano de 

2006, quando a União Internacional de Astronomia (UIA) decidiu que, pelo fato de 

não ter atração gravitacional suficiente para limpar sua área vizinha, portanto não 

satisfaz a 3ª condição acima, como ocorre com os demais planetas, uma vez que as 

observações revelam que ainda existe muitos objetos a sua volta, Plutão não pode 

ser considerado um planeta.  

Todos  os  demais  corpos,  com exceção dos satélites,  em órbita  em 

torno do Sol devem ser referidos coletivamente como “Pequenos Corpos do Sistema 

Solar”. 

 Entre  alguns  dos  pequenos  corpos  do  Sistema  Solar  temos:  os 

asteroides, os meteoroides, meteoros e meteoritos, e os cometas.
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2.1.4  Asteroides

Há  no  Sistema 

Solar  corpos  celestes  que 

orbitam  o  Sol  em  completo 

isolamento.  Esses  corpos  são 

os  asteroides,  também 

chamados planetas menores.

A  maioria  dos 

asteroides  orbitam  o  Sol  em 

uma  região  conhecida  como 

“Cinturão  Principal  de 

Asteroides”,  figura  5,  entre  os 

planetas Marte e Júpiter. Entre 

eles estão os asteroides; Ceres 

(atualmente  classificado  como 

planeta anão), Palas, Juno, Ida.

Em uma outra região, 

chamada “Cinturão de Kuiper”, que se situa após a órbita de Netuno, temos uma 

região com milhares de objetos, tais como: Éris, Plutão, Sedna, Quaoar, Caronte, 

Haumea, Varuna, Ixion.   

Asteroides muito pequenos são chamados meteoroides.

2.1.5  Meteoroides, Meteoros e Meteoritos

Como dissemos acima, meteoroides são asteroides muito  pequenos 

espalhados pelo sistema solar. São pedaços de rocha ou metal que vagueiam no 

espaço sem entrar na atmosfera da Terra.

Meteoros são pedaços de rocha ou metal que penetram na atmosfera 

terrestre. Ao entrar na atmosfera da Terra os meteoros geram calor, por atrito com a 

atmosfera, deixando um rastro brilhante visível a olho nu. É o que chamamos de 

estrela cadente.

Meteoritos são meteoros que ao cruzarem a atmosfera terrestre não 

são completamente vaporizados, atingindo o solo.

Ilustração 5: Cinturão Principal de Asteroides, 
localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter, 
onde se localizam a maioria dos asteroides. 
Fonte:http://astro.if.ufrgs.br/comast/comast.htm
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2.1.6  Cometas

Cometas  são  corpos 

celestes compostos de gelo e poeira, 

como se fossem bolas de gelo sujo. 

Conforme o cometa se aproxima do 

Sol parte do gelo derrete, formando 

uma grande nuvem de gás e poeira 

ao seu redor. Esta região é chamada 

de  coma.  O  calor  e  o  vento  solar, 

proveniente do Sol, sopram o gás e 

a poeira do coma formando a cauda 

do cometa, conforme figura 6. Entre 

os  cometas,  o  mais  famoso  é  o 

Cometa  de  Halley,  que  pode  ser 

vista da Terra a cada 76 anos.

De  acordo  com 

http://astro.if.ufrgs.br/comast/comast.

htm “se  um  corpo  pequeno 

apresenta  uma  atmosfera  volátil 

visível,  chama-se  cometa.  Se  não, 

chama-se asteroide”.

2.2  ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA SOLAR - OS MODELOS GEOCÊNTRICO E 

HELIOCÊNTRICO.

Na Grécia antiga a maioria das pessoas acreditavam que o Sol, a Lua, 

as estrelas e os planetas giravam em torno da Terra. Muitos modelos de organização 

do universo foram propostos baseados nas observação que os astrônomos faziam 

do  céu.  A partir  dessas  observações  tentavam  montar  um  modelo  geométrico 

condizente com aquilo que viam. Segundo Oliveira Filho e Saraiva (2004, p. 2) já 

nessa época, bastante recuada no tempo, e da qual podemos ter alguma referência 

a  partir  de,   aproximadamente,  600 a C.,  com Tales  de Mileto,   os  astrônomos 

Ilustração 6: Trajetória de um cometa, onde 
se pode observar a cauda de gás e de 
poeira. 
Fonte:http://astro.if.ufrgs.br/comast/comast.
htm

http://astro.if.ufrgs.br/comast/comast.htm
http://astro.if.ufrgs.br/comast/comast.htm
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tentavam explicar o movimento dos planetas.

Pitágoras (~570-490 a. C.) acreditava que o universo era esférico, com 

o centro ocupado pelo fogo central. Em torno do fogo central giravam dez esferas 

concêntricas ocupadas pelo Sol, a Terra, a Lua, os demais planetas conhecidos e as 

estrelas. De dentro para fora, a ordem das esferas era: Terra, Lua, Vênus, Mercúrio, 

Marte, Sol, Saturno, Júpiter, estrelas. Entre a Terra e o fogo central havia a Esfera de 

Oposição, por isso não se podia vê-lo da Terra.

Eudóxio de Cnidos (406-355 a.C.),  segundo Canalle,  disponível  em: 

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/oficina.pdf ,  defendia  as  ideias  de Platão7 e 

tentou expressar aquelas que estavam relacionadas às posições e movimentos dos 

planetas matematicamente. Tentou demonstrar que os planetas não tem sempre a 

mesma velocidade e que podiam até se mover para trás. Elaborou um modelo onde 

cada planeta tinha quatro esferas cada um, o Sol e a Lua tinham  três esferas cada 

um. Essas esferas concêntricas giravam em torno da Terra. Combinando sutilmente 

o eixo de rotação dessas esferas ele podia explicar aquilo que observava. Esta foi a 

primeira teoria geocêntrica do movimento dos planetas.

Aristóteles  (383-322  a.C.)  não  aceitou  o  modelo  de  Pitágoras,  mas 

concordava com o de Eudóxio e tentou melhorá-lo. Concluiu que a Terra era redonda 

e explicou as fases da Lua e os eclipses.    

 No entanto, havia também quem acreditasse que tudo girava em torno 

do Sol. Aristarco de Samos (310–230 a.C.) era um deles. Seu modelo, apesar de 

simples, foi esquecido, pois contrariava a tudo no que se acreditava naquela época 

e, por muito tempo, prevaleceu a ideia de que a Terra era o centro do universo.

Neste trabalho nos desenvolveremos dois modelos de organização do 

universo: o modelo geocêntrico de Claudius Ptolomeu e o modelo heliocêntrico, de 

Nicolau Copérnico.  

2.2.1  Modelo geocêntrico de Ptolomeu

De acordo com Comins e Kaufmann III (2010) a teoria geocêntrica teve 

fundamento para nossos ancestrais porque eles não sabiam que a Terra girava, nem 

7 Platão (427 a. C.-347 a. C.) filósofo grego. Discípulo de Sócrates por oito anos. Fundou sua 
Academia e desenvolveu a doutrina “das ideias”. A filosofia e a geometria desenvolvida por ele 
tiveram grande influência nos seus contemporâneos e sucessores. Sua astronomia é a de 
Pitágoras.  

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/oficina.pdf
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que a força que nos mantêm presos à Terra é a mesma que mantém os planetas 

girando em torno do Sol, pois esta força faz com que ele os atraia e também faz com 

que a Terra atraia a Lua. Nem sabiam que o Sol  é uma estrela e não tinham o 

conhecimento de todas as leis do movimento que hoje, graça ao árduo trabalho dos 

cientistas, já estão provadas.

Segundo os mesmos autores:
Como  não  sentiam  que  a  Terra  se  move  sob  seus  pés,  ou  não  viam 
qualquer indicação disso, nossos antepassados não sustentavam a crença 
de que estamos em movimento. A conclusão óbvia para alguém que tem 
uma estrutura conceitual pré-científica, mesmo atualmente, é de que a Terra 
permanece fixa enquanto os objetos no céu movem-se em torno dela.
Esta  estrutura  conceitual  pré-científica  para  entender  o  movimento  dos 
corpos celestes se baseava nos sentidos ou no senso comum (p. 66).

Essa  forma  de  organização  do  cosmos,  manteve-se  dominante  por 

mais de 2000 anos. Porém, ao longo dos vários séculos, as observações, cada vez 

mais  precisas,   das  posições  dos  planetas  acabaram  por  revelar  erros  nas 

suposições da cosmologia8 geocêntrica.  

O sistema geocêntrico é também conhecido como sistema Ptolomaico 

em referência a Cláudio Ptolomeu -  Claudius Ptolemaeus -  (85 d. C.-165 d. C.). 

Segundo Oliveira Filho e Saraiva (2004, p. 49) ele foi o último astrônomo importante 

da antiguidade.  Foi  também quem construiu  o mais completo e eficiente modelo 

geocêntrico. Para ele o movimento dos planetas ocorria por uma combinação de 

círculos: o planeta se move em um pequeno círculo chamado epiciclo, enquanto o 

centro do epiciclo se move seguindo um círculo maior chamado deferente, que é um 

círculo  excêntrico9 em relação à  Terra,  pois  esta  ocupa uma posição um pouco 

afastada do seu centro. Para explicar que o movimento da Terra não é uniforme, 

Ptolomeu introduziu um ponto chamado equante, localizado ao lado do deferente em 

uma posição oposta a da Terra e em relação ao qual o centro do epiciclo se move a 

uma taxa uniforme, conforme ilustra o desenho 1.

De acordo com Oliveira Filho e Saraiva (2004, p. 50) “O objetivo de 

Ptolomeu era o de produzir um modelo que permitisse prever a posição dos planetas 

de forma correta e,  nesse ponto,  ele  foi  razoavelmente  bem-sucedido.  Por  essa 

razão, esse modelo continuou sendo usado sem mudança substancial por cerca de 

1300  anos”.  Seu  sucesso  deve-se,  também,  ao  fato  de  que,  como  diretor  da 

8 Cosmologia: teoria da estrutura global da evolução do universo. (COMINS e KAUFMANN III, 2010, 
p. 65)

9 Excêntrico: que está fora do centro, ou que tem um centro diferente. Neste caso, o centro do 
deferente é diferente do centro da Terra.
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biblioteca de Alexandria, pode fazer longas consultas a todo material existente até 

aquela época sobre Astronomia. 

Mas os erros na cosmologia geocêntrica começaram a surgir a medida 

que  melhores  observações  eram  realizadas  e  a  posição  dos  astros  no  céu  se 

tornavam mais precisas. Comins e Kaufmann III (2010, p. 67) relatam que
Erros  e  imprecisões  que  não  eram  notadas  na  época  de  Ptolomeu  se 
agravaram  e  multiplicaram  ao  longo  dos  anos,  […].  Os  astrônomos  do 
século  XV  fizeram  alguns  ajustes  cosméticos  no  sistema  Ptolomaico. 
Entretanto ele foi se tornando cada vez menos satisfatório [...]. 

O abandono do modelo geocêntrico  não foi  imediato.  Pois além do 

desejo do homem em ser o centro de tudo, a igreja católica o havia adotado como 

sistema de organização do universo. Mas o desenvolvimento da ciência trouxe as 

suas marcas de qualidade: a simplicidade e a exatidão (COMINS e KAUFMANN III, 

2010, p. 66). Assim, o complicado modelo geocêntrico deu espaço à elegância da 

cosmologia  heliocêntrica  –  a  cosmologia  que  considera  o  Sol  como  centro  do 

sistema solar  – ao eliminar os epiciclos.  Surge então,  o astrônomo, matemático, 

advogado, físico, eclesiástico e artista polonês Nicolau Copérnico (1473–1543) que 

retomou as ideias de Aristarco de Samos com o intuito  de simplificar  o  sistema 

celeste.

Ptolomeu  Reuniu  o  seu  trabalho  no  Almagesto, figura  8,  onde 

descreveu a posição e a trajetória do Sol, da Lua e dos planetas com uma precisão 

que nenhum outro astrônomo havia conseguido até aquela época, por isso a sua 

Desenho 1: Esquema gráfico do modelo geocêntrico de Ptolomeu.
Fonte: Elaborado pela autora baseado em: 
http://astro.if.ufrgs.br/p1/p1.htm

Deferente

Terra Equante

Epiciclo

Centro

Planeta

Movimento do planeta



18

obra passou a ser a bíblia dos astrônomos.

2.2.2  Modelo heliocêntrico 

Copérnico representou o Renascimento na Astronomia, acompanhando 

o  Renascimento  na  história  da  humanidade,  iniciado  em  1472  modificando  o 

pensamento  da  sociedade  europeia  em todos  os  campos,  inclusive  o  científico.  

Assim, sob esta visão, Copérnico desenvolveu, no século XVI, a primeira cosmologia 

heliocêntrica compreensível, retomando as ideias de Aristarco de Samos, na qual o 

Sol ocupava o centro do sistema solar. Considerou, para isso, que sendo o Sol “o 

único astro com luz própria do sistema, seria o único que teria condições de iluminar 

todos os demais corpos celestes” (PARANÁ, 2006, p. 34). 

Nessa época,  o  entendimento  dos  homens sobre  o  movimento  dos 

planetas e a natureza da força gravitacional que mantém os corpos celestes em 

órbita  desenvolveu-se  muito,  permitindo  a  formulação  do  novo  modelo  e 

estabelecendo,  nele,  o  papel  da  gravidade.  Houve  a  compreensão  de  que  um 

modelo no qual o Sol está no centro era muito mais plausível do que o anterior, uma 

vez que sendo o Sol o maior astro do sistema solar, a gravidade exercida sobre os 

Ilustração 7: Almagesto. Edição latina de 1541 digitalizada e 
conservada na Biblioteca Complutense, da Universidade 
Complutense, em Madri. 
Fonte:http://biblioteca.ucm.es/blogs/InfoMat/5696.php#.UqEN
jiclgqM 



19

outros era maior, fazendo com que os planetas e demais corpos girassem em volta 

dele. 

De  acordo  com  Oliveira  Filho  e 

Saraiva  (2004,  p.  51)  copérnico  estabeleceu 

muitos  conceitos  ao  formular  a  teoria 

heliocêntrica.  Entre  esses  conceitos:  afirmou 

que  a  Terra  é  apenas  mais  um  dos  seis 

planetas, conhecidos até aquela época, girando 

em torno do Sol; colocou os planetas em ordem 

de  distância  em  relação  ao  Sol:  Mercúrio, 

Vênus,  Terra,  Marte,  Júpiter  e  Saturno  (mais 

tarde vieram: Urano, Netuno e o planeta anão 

Plutão); a partir  da distância da Terra ao Sol, 

calculou as distâncias dos demais planetas ao 

Sol; concluiu que, quanto mais próximo do Sol 

está o planeta, maior é sua velocidade orbital. 

Conseguiu,  assim,  explicar  o  movimento 

retrógrado dos planetas sem os epiciclos.

No entanto, o sistema de Copérnico mantinha as órbitas dos planetas 

como sendo circulares. Este foi um dos problemas da sua teoria, pois não melhorava 

a previsão sobre as posições dos planetas em suas órbitas em relação ao sistema 

geocêntrico. Coube, mais tarde, a Johannes Kepler  (1571-1630) descobrir que a 

órbita dos planetas é elíptica e não circular.

O heliocentrismo foi mantido pela Teoria da Gravitação Universal, de 

Isaac  Newton  (1642-1727).  O  modelo  heliocêntrico  e  a  Gravitação  Universal 

explicam como a Terra e os demais planetas fazem seu movimento em torno do Sol, 

chamado movimento de translação.  Antes de newton,  Galilei  Galileu (1564-1642) 

também corroborou o sistema heliocêntrico, tirando a Terra e, portanto, o homem, do 

centro do universo. O nosso planeta passou a ser apenas mais um entre todos os 

demais.

   Copérnico deixou sua teoria registrada na obra  De Revolutionibus 

orbium coelestium, figura 8, publicada no ano de sua morte, em 1543.

Ilustração 8: Obra escrita por 
Nicolau Copérnico. 
Fonte:http://pt.wikipedia.org/
wiki/De_revolutionibus_orbiu
m_coelestium
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3  PRIMEIRAS MEDIDAS RELAÇIONADAS À TERRA, À LUA E AO SOL

As  primeiras  medidas  relacionadas  à  Terra,  à  Lua  e  ao  Sol  foram 

realizadas na Grécia antiga, algumas delas antes da era cristã. Conforme Comins e 

Kaufmann III  (2010,  p.  62)  os  matemáticos  e filósofos  gregos estabeleceram os 

fundamentos da ciência moderna há cerca de 2 500 anos, época em que Pitágoras e 

seus discípulos passaram a usar a Matemática como linguagem para descrever os 

fenômenos naturais que observavam. Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), dois séculos 

depois, afirmou que era possível compreender o universo, pois este é governado por 

leis regulares.

A busca  por  explicações  sobre  os  mistérios  do  universo  levou  os 

astrônomos  daquela  época  a  perscrutar  o  céu  com  olhos  voltados  para  os 

fenômenos ocasionados pelo movimento dos astros e a regularidade com que eles 

aconteciam. Como não dispunham da tecnologia própria para observar os astros,  

baseavam-se mais na intuição e nos sentidos.

De acordo com o site http://www.ime.usp.br/~brolezzi/disciplinas/20102/ 

mat341/sinopsessamuel.htm os gregos eram profundos conhecedores da geometria 

que já estava  desenvolvida na época. Gostavam muito de Matemática em geral e a 

usavam nas suas belas construções, mas a viam de uma forma diferente do que os 

outros  povos.  Seus  valores  em  relação  ao  conhecimento  eram  diferentes. 

Introduziram a ideia de que tudo na Matemática, deve ser provado, pois é a prova 

que sustenta as suas propriedades e permite o desenvolvimento de novas teorias. E 

é  isso  que  fazemos  até  hoje.  Platão  (427-347a.C.)  dizia  que  a  chave  para  o 

entendimento  do  universo  era  a  Geometria  e  sugeriu  que  ele  poderia  ser 

representado por cinco formas regulares, o que hoje chamamos sólidos de Platão. 

Fundou uma academia chamada “Academia de Patão”,  um centro intelectual  tão 

relevante que só podia ser comparado à biblioteca de Alexandria.

Assim, auxiliados pela Matemática conhecida na época – Geometria e 

Trigonometria  principalmente  -,  e  instigados  pelos  mistérios  do  universo  e  as 

observações  que  faziam,  com  incrível  precisão  em  muitos  casos,  quando 

comparadas  com  os  dados  atuais,  conseguiram  realizar  medidas  relativas  ao 

diâmetro, ao raio e à circunferência da Terra, à distância da Terra à Lua e ao Sol, ao 

diâmetro da Lua, entre outas. Aristarco de Samos,  Eratóstenes de Cirênida, Hiparco 

de Nicéia e Ptolomeu, foram alguns dos astrônomos da Grécia antiga que deixaram 

http://www.ime.usp.br/~brolezzi/disciplinas/20102/
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seus nomes gravados na história do desenvolvimento da Astronomia.

   Neste  trabalho,  demonstraremos  a  forma  como  Eratóstenes  de 

Cirênia (276-194 a.C.) realizou a medida da circunferência da Terra e como Aristarco 

de Samos (320–230 a.C.) realizou as medidas da distância Terra-Lua e Terra-Sol. 

3.1  MEDIDA DA CIRCUNFERÊNCIA DA TERRA

 
Uma descoberta para a qual a Matemática e a Geometria, conhecidas 

até então, tiveram papel fundamental, foi a medida da circunferência da Terra e, em 

consequência, do raio e do diâmetro da Terra. O primeiro personagem que utilizou 

esses  conhecimentos,  com  muita  precisão,  para  realizar  tais  medidas  foi 

Eratóstenes de Cirênia que viveu no Egito.  Foi  bibliotecário  e diretor  da famosa 

Biblioteca de Alexandria.  Eratóstenes encontrou na biblioteca um papiro no  qual 

havia a indicação de que na cidade de Syene (atual Assuã), situada a 800 km ao sul  

de Alexandria, exatamente ao meio dia de 21 de junho, no primeiro dia de verão 

(solstícios de verão), a luz do Sol atingia o fundo dos poços e toda a superfície da 

água dos poços refletia a luz incidente. Ainda, nenhum outro objeto, por mais alto 

que fosse, produzia sombra naquele instante. Eratóstenes compreendeu, então, que 

os raios solares incidiam perpendicularmente sobre a Terra, naquele local e horário. 

No entanto, Eratóstenes observou que, no mesmo dia e hora, em Alexandria, os 

corpos produziam sombra. Essa situação está representada no desenho 2.

Eratóstenes supos que a Terra estava muito distante do Sol e que, por 

isso, os raios solares chegavam praticamente paralelos à superfície da Terra. Esta 

foi uma suposição muito importante de Eratóstenes. A distância da Terra ao Sol era 

tão grande que não percebemos o efeito radial da luz solar. Sabemos hoje que, pela 

grande distância que nos separa do Sol, seu diâmetro angular10 é de apenas 1º. 

10 O diâmetro angular de um corpo é o diâmetro aparente desse objeto medido de uma certa 
distância medido em uma medida de ângulos.
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Então  ele  concluiu  que  a  Terra  não  poderia  ser  plana,  como  se 

acreditava,  pois  se  assim  fosse,  em  todos  os  lugares,  no  mesmo  instante,  a 

inclinação dos raios solares deveria ser a mesma, e a experiência acabara de lhe 

provar  o  contrário.  A  Terra  era,  então,  esférica.  Ele  também  sabia,  dos  seus 

conhecimentos  sobre  trigonometria11,   que,  conhecendo  a  atura  de  um objeto  e 

medindo a sua sombra projetada pelo Sol, era possível medir a inclinação dos raios 

solares naquele instante. Então, quando chegou o dia 21 de junho, um pouco antes 

do meio dia,  Eratóstenes deixou os seus afazeres na biblioteca, foi  até um local 

onde havia Sol e fixou uma vareta no chão e, ao realizar a medida da sombra,  pode 

calcular o ângulo α que os raios solares formavam com o topo da vareta e constatou 

que esse ângulo media aproximadamente 7,2º. 

Com esses dados fez o esquema representado no desenho 3, onde 

mostra que  o ângulo de 7,2º formado pelos raios solares com o topo da vareta em 

Alexandria,  é  o  mesmo  que  os  prolongamentos  de  duas  varetas,  fixadas  em 

Alexandria e Syene, respectivamente, formam ao se encontrar no centro da Terra, 

pois  a  vertical  que  passa  por  Alexandria  corta  transversalmente  as  paralelas, 

representadas pelos raios solares e a vertical que passa por Syene. Essa situação, 

obedece a uma lei já conhecida desde Tales de Mileto (~624-546 a.C.), chamada 

Teorema de Tales12: se duas retas paralelas interceptam uma reta transversal, então  

11 O início do desenvolvimento da trigonometria se deu ainda nos século IV ou V a.C, com os 
egípcios e os babilônios. Tales de Mileto levou esse conhecimento para a Grécia.  O astrônomo 
grego Hiparco de Niceia confeccionou a primeira tabela trigonométrica no século II a.C. Os dados 
eram usados em seus estudos de sobre Astronomia, de acordo com   .

12 Segundo Oliveira Filho e Saraiva (2004, p. 2) Tales de Mileto (~624-546a. C.) introduziu na Grécia 
os fundamentos da Geometria e da Astronomia, trazidos do Egito. Pensava que a Terra era um 

Desenho 2: Incidência dos raios solares em Alexandria e 
Syene no solstícios de verão.
Fonte: Elaborado pela autora.
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os ângulos correspondentes são iguais.

                     

Mas  Eratóstenes  precisava  descobrir  a  distância  entre  Syene  e 

Alexandria, para fazer os cálculos que desejava. Sua primeira tentativa foi utilizando 

camelos medindo o tempo que demoravam para ir de uma cidade até a outra, mas 

não deu certo,  pois  esses animais eram de difícil  controle.  Em algumas viagens 

andavam muito depressa, em outras muito devagar, em outras, ainda, disparavam 

desviando do caminho. Pediu, então, ao rei Ptolomeu III  para usar o serviço dos 

agrimensores da época, chamados Bematistas, que eram treinados para caminhar 

com passadas  iguais,  o  que  permitia  maior  confiança nas medidas de distância 

obtidas. Contando o número de passos dados e multiplicando pela medida de cada 

passo era possível descobrir as distâncias. Dessa forma Eratóstenes descobriu que 

a distância entre Syene e Alexandria era de 5 000 stadia13. Não se sabe exatamente 

qual é valor correspondente a um stadium, pois havia variação entre as medidas de 

um stadium para outro. Alguns autores interpretam que o valor de um stadium seria 

de aproximadamente 157 metros (NUSSENZVEIG, 2002, p.10). Tomamos esse valor 

como a medida usada por Eratóstenes.

disco plano em uma vasta expensão de água.
13 Stadia é o plural de stadium era uma unidade de medida de comprimento usada na Grécia antiga, 

correspondente ao comprimento de um campo onde os gregos realizavam atividades esportivas 
chamado stadium.

Desenho 3: Esquema gráfico que representa a ideia de 
Eratostenes no cálculo da circunferência da terra. 
Fonte: Elaborado pela autora baseado em: 
http://www.mais.mat.br/recursos/images/c/c4/Medidas_astro
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Então, com os dados acima e usando a correspondência entre ângulos 

e arcos,  Eratóstenes calculou a circunferência da Terra (perímetro da Terra aqui 

simbolizado por P) através de uma proporção entre arcos e ângulos:

s
P =  

7,2º 
360º .  Onde  s representa  a  distância  entre  Alexandria  e 

Syene.

Na proporção acima temos: a razão entre a distância de Alexandria à 

Syene (s) e a circunferência da Terra (P) é igual à razão entre o ângulo formado pela 

inclinação dos raios do Sol, ao meio dia, em Alexandria (7,2º) e o ângulo total da 

circunferência terrestre (360ª). 

Sabendo que s correspondia a 5 000 stadia e que 
7,2 º 
360º =

1
50 , a 

proporção se reduz à:
5000

P =
1

50

O que resulta em:

P = 5 000 . 50 

P = 250 000 estádios

Tomando um estádio = 157 m:

P = 250 000 . 157

P = 39 250 000 m ou P = 39 250 Km.

Já sabia-se, também nessa época, que o perímetro da circunferência 

correspondia a 2πR, onde, nesse caso, R é o raio da Terra. Então: 360º = 2πR ou P 

= 2πR.

Eratóstenes pode, então, calcular o raio da Terra:

2πR = 39 250

R = 
39250

2π  ou

R = 
39250
6,28

O que nos dá um valor para R igual a 6 250 Km.

E, ainda, a medida D do diâmetro da terra: 

D = 6 250 . 2 = 12 500 Km. 

As medidas atuais para a circunferência e para o raio da Terra são, 

respectivamente,  40 039 Km e 6 378 Km. Considerando a época e os recursos 
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disponíveis, Eratóstenes conseguiu excelentes resultados, pois o erro no cálculo da 

circunferência da Terra é inferior a 2%. 

Eratóstenes  registrou  suas  descobertas  em  um  livro  chamado 

Geographika,  considerado  o  primeiro  livro  de  Geografia  do  mundo.  Essas 

descobertas permitiram a criação do primeiro mapa da Terra com base em cálculos 

matemáticos. 

3.2  DISTÂNCIA TERRA-LUA

Medir  a  distância  da  Terra  ao  Sol  sempre  foi  desafiador  para  os 

astrônomos desde a antiguidade. Aristarco de Samos,  influenciado por Heraclides 

(388–315 a.C.),  foi  o primeiro a acreditar  e  defender  claramente que a Terra se 

movia em torno do Sol, 1 800 anos antes de Nicolau Copérnico. Além de medir a 

distância da Terra à Lua – que mais tarde seria medida, também, por Hiparco de 

Niceia, também mediu a distância da Terra ao Sol. Mediu, ainda, o tamanho relativo 

da Terra, do Sol e da Lua. Calculou que o raio da Terra é igual a 3 vezes o raio da 

Lua – a medida atual indica que o raio da Terra é igual a 3,67 vezes o raio da Lua. 

Aristarco deixou as suas descobertas e os cálculos referentes a elas em uma única 

obra chamada Sobre os tamanhos e distâncias do Sol e da Lua.

Para medir a distância da Terra à Lua, Aristarco primeiramente mediu o 

diâmetro da Lua, através da distância angular da Lua vista da Terra. Esta medida 

pode ser obtida tampando a Lua com o polegar. O esquema gráfico do desenho 4 

nos mostra a situação, onde:

ΔSL representa o arco correspondente à metade da superfície da Lua;

Δθ representa o ângulo submetido ao disco lunar, medido em radianos;

DTL representa a distância da Terra à Lua.

O ângulo  Δθ mede apenas 0,5º. Para obter o seu valor em radianos, 

sabendo que 180º = π rad, usamos uma regra de três simples:

0,5º ----------------- x rad

180º ---------------- π rad

x = 0,5 . π/180º (rad) 

ou

x = π/360º(rad) 

x corresponde à medida de Δθ em radianos.



26

Sabendo a relação entre arcos e ângulos, o que já era conhecido na 

época de Eratóstenes, pode-se calcular a mediada do arco ΔSL:

ΔSL = DTL . Δθ 

DTL = ΔSL/Δθ 

DTL = ΔSL . 360º/ π 

DTL = 114,6 . ΔSL 

Aristarco observou que a Lua percorre durante uma hora uma medida 

igual ao seu diâmetro e que, durante um eclipse da Lua, esta demora, no máximo 

3,5 horas desde o momento em que começa a sua entrada no cone de sombra da 

Terra e o momento em que sai totalmente dele. Isto significa que nesse intervalo de 

tempo a Lua percorre uma distância igual a 3,5 vezes o seu diâmetro. Observou,  

também, que essa distância é muito próxima da medida do diâmetro da Terra. Ou 

seja:

Diâmetro da Terra = 3,5 . diâmetro da Lua   

O diâmetro da Terra já era conhecido dos cálculos de Eratóstenes: 12 

500 km. Então:

Diâmetro da Lua = 12 500/3,5

Desenho 4:  Esquema gráfico para obter a medida da distância 
Terra-Lua em função do diâmetro da Lua.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Diâmetro da Lua = 3 571,4 km (que corresponde a ΔSL).

A distância da Terra à Lua (DTL) corresponde à:

DTL = 114,6 . 3 571,4

DTL = 409 286 km.  

Este valor está muito próximo do valor atual para a distância média da 

Terra à Lua: 384 400 km.

3.3  DISTÂNCIA TERRA-SOL

Aristarco  conhecia  as  fases  da  Lua  e,  após  muitas  observações, 

descobriu que quando ela está em quarto crescente ou quarto minguante – quando 

apenas metade do disco lunar está iluminado -, o sistema Terra-Lua-Sol forma um 

triângulo  retângulo,  com a  Lua  ocupando  o  vértice  cujo  ângulo  é  reto,  situação 

representada no desenho 5 (fora de escala). Nessa fase da Lua mediu o ângulo α14, 

situado no vértice ocupado pela Terra quando o Sol estava no horizonte, obtendo um 

valor próximo de 87º e, portanto, o ângulo Terra-Sol-Lua media em torno de 3º. Isso 

já lhe dava uma informação importante: a de que o Sol estava muito mais distante 

de nós do que a Lua. Utilizando a sua própria medida da distância d da Terra à Lua, 

14 Este ângulo pode ser medido utilizando um compasso com uma das suas pontas apontando para 
o Sol e a outra para a Lua.

Desenho 5: Esquema gráfico para demonstrar o cálculo da distância Terra-Sol. 
Fonte: Elaborado pela autora baseado em: 
http://www.if.ufrgs.br/mpef/ieeefis/Lang/Dimensoes%20cosmologicas.pdf 
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ficava fácil calcular a distância  D,  da Terra ao Sol. Por meio de cálculos simples, 

usando  as  relações  trigonométricas,  determinou  a  distância  D.De acordo com o 

desenho 7, sen 3º = 
d
D

O valor do seno de 3º corresponde à 0,052 e a distância d, à 410 589 

km. Portanto:

D = 409 286/0,052

D = 7 870 885 km

Com esse cálculo, Aristarco obteve para a distância Terra-Sol um valor 

próximo de 8  000 000 Km,  o  que correspondia a aproximadamente  19 vezes a 

distância Terra-Lua conhecida naquela época. Hoje sabe-se que a distância média 

da  Terra  ao  Sol  é  de,  aproximadamente,  149  600  000  Km,  correspondendo  a, 

aproximadamente, 389 vezes a distância média atual da Terra à Lua.

Embora  as  medidas  obtidas  por  Aristarco  estejam  muito  longe  das 

medidas que se têm hoje, o raciocínio utilizado por ele estava correto. O que o levou 

a esta discrepância tão grande foram as condições e os aparelhos disponíveis para 

realizar as observações e medições. Sabe-se hoje, por exemplo, que o ângulo Terra-

Sol-Lua, que ele supunha medir 3º, mede aproximadamente 0,15º e sen 0,15º = 

1/389.

Usando esse mesmo método e partindo do conhecimento da distância 

da Terra ao Sol, pode-se calcular a distância dos demais planetas ao Sol.

Conforme Milone (2003) para representar em escala a Terra, o Sol e a 

Lua e suas distâncias, o Sol seria uma esfera com 50 cm de diâmetro, a terra, uma 

esfera  com  0,5  cm  de  diâmetro  e  a  Lua  teria  1,25  mm  de  diâmetro.  Estando 

alinhados (como em um eclipse total da Terra), o Sol estaria a uma distância de 60 m 

da Terra (à esquerda da Terra, na figura abaixo), que estaria a  15 cm da Lua. A 

figura 9 representa a situação descrita acima. 
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Ilustração 9: Representação do Sol, a Terra e a Lua em escala. 
Fonte:http://www.das.inpe.br/ciaa/cd/HTML/dia_a_dia/1_7_1.htm
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4  O MODELO KEPLERIANO DO SISTEMA SOLAR

Johannes  Kepler  (1571–1630),  figura  10,  foi  um  matemático, 

astrônomo e astrólogo que nasceu na Alemanha. Desde criança interessou-se pelo 

estudo dos astros e já nessa época da sua vida escrevera sobre a passagem de um 

cometa e sobre um eclipse lunar. Quando aluno na universidade de Tübigen, na 

Alemanha,  onde  estudou  Filosofia,  Teologia  e  Matemática,  teve  contato  com as 

teorias de Ptolomeu e de Copérnico sobre a organização do sistema solar. Desde o 

princípio convenceu-se de que a razão estava com Copérnico passando a defender, 

com muito entusiasmo, a ideia de que o Sol estava no centro do Universo. Para ele 

a  Terra  devia  fazer  parte  de  um  todo  harmônico  que  governa  o  mundo,  mas 

associava o movimento planetário a um sistema místico, pois era muito religioso.

 Kepler dedicou toda a sua vida ao estudo da Astronomia e devemos a 

ele o fato de sabermos hoje que a órbita dos planetas é elíptica e o movimento que 

realizam em torno do Sol não é uniforme. Tentou construir um sistema planetário 

onde sólidos geométricos eram usados para separar as órbitas dos planetas. Esses 

sólidos eram encaixados (inscritos) em esferas, que por sua vez, circunscreviam e 

esfera  interna.  A distância  de  uma esfera  a  outra  representava  a  distância,  em 

escala, de cada planeta ao Sol.

Para que essa geometria fosse perfeita tinham que conter os sólidos 

Ilustração 10: Johanes Kepler. 
Fonte:http://astro.if.ufrgs.br/movplan2/movplan2.ht
m
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perfeitos,  conhecidos  desde  o  tempo  de  Platão: tetraedro,  cubo,  octaedro, 

dodecaedro e icosaedro. Vale lembrar que até essa época apenas seis planetas 

eram conhecidos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Kepler usou o 

cubo para separar a esfera de Saturno da de Júpiter, o tetraedro para separar a 

esfera de Júpiter da de Marte, o dodecaedro entre a esfera de Marte e a da Terra, o 

icosaedro entre a esfera da Terra e a de Vênus e o octaedro entre a esfera de Vênus 

e a de Mercúrio. A figura 11 nos dá uma ideia da construção de Kepler.

Embora fosse uma representação completamente errada do sistema 

solar, suas pesquisas e sua habilidade matemática chamaram a atenção do mais 

famoso  astrônomo  da  Europa  naquela  época,  Tycho  Brahe  (1546–1601),  que  o 

convidou para ser seu assistente. Tycho afirmava que a órbita dos planetas eram 

circulares e não acreditava no sistema heliocêntrico, pois segundo o seu modelo, o 

Sol e a Lua giravam em torno da Terra e os demais planetas giravam em torno do 

Sol. Após a morte de Tycho, Kepler herdou todo o material resultante de todas as 

suas observações. Com esse material e com suas próprias pesquisas formulou suas 

três  leis  que,  mais  tarde,  serviram de  fundamentação  para  a  Lei  da  Gravitação 

Universal de Newton.

 

Ilustração 11: Sistema planetário 
construído por Kepler. 
Fonte:http://www.mundofisico.joinville.
udesc.br/index.php?
idSecao=9&idSubSecao=&idTexto=19
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4.1  AS LEIS DE KEPLER  

 

Em  meio  às  dificuldades,  que  pareciam  intransponíveis,  pelas 

limitações materiais da época, pois nem mesmo o telescópio mais rudimentar existia 

ainda,  Kepler  encontra,  segundo  Einstein  (1981)  um  admirável  processo  para 

resolver o problema de determinar a órbita da Terra. Ele observou que a velocidade 

com que o Sol se desloca, na sua trajetória aparente, contra o último horizonte das 

estrelas fixas é diferente nas diversas estações do ano. Porém, a velocidade angular 

do Sol é sempre a mesma nas mesmas épocas do ano. Então, a velocidade de 

rotação da linha Terra-Sol  é  sempre a mesma se está dirigida para as mesmas 

estrelas fixas, o que permite a suposição de que a órbita da Terra se fecha sobre si 

mesma e que a Terra a realiza da mesma maneira todos os anos.

Mas, como Kepler poderia determinar a forma da órbita terrestre? Ele 

calculou sucessivas posições da Terra tomando como referência a posição de Marte, 

considerando este como um ponto fixo que se localizava no plano da órbita terrestre 

e encontrava-se a uma distância do Sol maior do que da Terra. Assim, com os dados 

deixados por Tycho, calculou várias distâncias da Terra ao Sol. De acordo com o 

desenho 6 (fora de escala), inicialmente Kepler considerou a Terra na posição T0, o 

Sol na posição S e marte na posição M. Após 687 dias, que é a duração de um ano 

de Marte, este volta para a posição M e a Terra está na posição T1  – observamos 

que, neste instante, a Terra ainda não completou a segunda volta. Quando Marte 

retornar  novamente  à  posição  M,  a  terra  estará  na  posição  T2.  E  assim 

sucessivamente.

Kepler  poderia  calcular  os  ângulos  dos  triângulos  MST1,  MST2,  etc, 

formados  na  figura  a  partir  dos  dados  que  Tycho  havia  lhe  deixado.  Com  o 

conhecimento desses ângulos,  e considerando a distância SM como unidade de 

medida de comprimento, poderia calcular as distâncias da Terra ao Sol em cada 

posição da Terra. E assim o fez, traçou empiricamente a órbita da Terra, verificando 

que era um círculo com o Sol um pouco afastado do centro.

Estudando as tabelas de Tycho, Kepler também observou que a Terra 

se  deslocava  mais  rapidamente  quando  estava  mais  próxima  do  Sol  e,  mais 

lentamente quando estava mais afastada. 

Com o conhecimento das distâncias da Terra ao Sol, Kepler passou a 

estudar a órbita de Marte, com métodos parecidos aos que havia usado para a órbita 
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da Terra, mas agora as distâncias de Marte ao Sol eram determinadas em função da 

distância da Terra ao Sol, estando a Terra na posição T1. 

4.1.1  Primeira lei de Kepler

Segundo Oliveira Filho e Saraiva (2004) Kepler determinou a órbita de 

Marte, mas não conseguiu ajustá-la a um círculo. Havia algo errado, pois encontrava 

um erro de 8 minutos de arco. Após muitos anos de tentativas concluiu que a órbita 

de Marte não poderia ter a forma circular, pois os dados deixados por Tycho não 

poderiam produzir um erro tão grande, o que o fez descartar essa possibilidade. As 

discrepâncias diminuíam a medida que ele usava uma oval para representar a órbita 

de Marte. Mas qual oval seria essa? Uma Hipérbole? Uma parábola? Não poderia 
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Desenho 6: Esboço de Kepler para determinar 
a órbitas dos planetas.
Fonte: Elaborado pela autora baseado em: 
http://www.ime.usp.br/~pleite/pub/artigos/avila/r
pm15.pdf
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ser estas duas curvas pois elas não são fechadas. Seria então uma elipse? Não teve 

muito trabalho para descobrir que a elipse15, desenho 7, se ajustava perfeitamente 

aos dados que tinha. O Sol ocupava a posição de um dos focos da elipse. Explicava-

se assim, ainda, a forma excêntrica da órbita da Terra, ou seja, a órbita da Terra 

também era uma elipse.

Kepler estendeu para todos os demais planetas do sistema solar essa 

descoberta que é a primeira de suas leis, assim enunciada:   

“A órbita de um planeta em torno do Sol é uma elipse com o Sol 
em um dos focos”.

Qual é a consequência dessa lei? A consequência da órbita ser elíptica, 

é que o planeta encontra-se em distâncias diferentes do Sol durante sua trajetória16. 

 Existiria algum objeto no outro foco da elipse que representa a órbita 

de cada planeta? As observações feitas revelaram que não.

Mas, o que é uma elipse? Como dizer ao aluno do 1º ano do Ensino 

Médio, que ainda não estudou esta figura que “a órbita dos planetas em torno do Sol  

é uma elipse”?

Achamos que é necessário explicar aos alunos o que é uma elipse. As 

orientações  sobre  como  podemos  construir  uma  elipse  encontram-se  nas 

“Orientações metodológicas”, na última seção deste trabalho.

Conceito de elipse: 

A  elipse  é  uma  figura  geométrica  plana  definida  como  “o  lugar 

geométrico de um plano cujas distâncias a dois pontos fixos, chamados focos, desse 

plano é constante”. No desenho 7 temos a representação de uma elipse, onde: 

– F1 e F2 são os focos da elipse;

– d1 e d2 são as distâncias até o ponto P localizado sobre a elipse;

– F é a distância entre os focos;

– A é a medida do eixo maior da elipse.

                   Em qualquer posição que o ponto P se encontra sobre a elipse, a soma  

15 De acordo com Oliveira Filho e Saraiva (2012), disponível em: 
http://astro.if.ufrgs.br/movplan2/movplan2.htm, o indiano Aryabhatiya (476-550) já havia escrito 
que a órbita dos planetas em torno do Sol deveria ser elíptica.

16 O ponto no qual o planeta se encontra mais próximo do Sol é chamado periélio e o ponto mais 
afastado, afélio.

http://astro.if.ufrgs.br/movplan2/movplan2.htm
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d1 + d2 sempre terá o mesmo valor, ou seja, é constante.

       Um elemento importante da elipse é a excentricidade (cujo símbolo é e

), obtida quando dividimos a medida de F pela medida de A: 

                                e= F
A

4.1.2  Segunda lei de Kepler

Como já mencionamos, Kepler herdou, após a morte de Tycho Brahe, 

em 1601, o resultados de todas as suas observações e de seus muitos anos de 

pesquisa.  Entre  outras,  essas  informações  diziam  que  os  planetas  não 

apresentavam  sempre  a  mesma  velocidade  ao  longo  de  suas  trajetórias.  Ao 

contrários, moviam-se mais depressa quando estavam mais próximos do Sol.

Segundo Nussenzveiz (2002, p. 194):
Kepler procurou entender estes resultados em termos de uma ação do Sol, 
como causa dos movimentos dos planetas. Para isto, imaginou um modelo 
extremamente peculiar, em que o Sol teria uma rotação em torno de seu 
eixo e emitiria raios, confinados somente ao plano da órbita, que atuariam 
lateralmente  sobre  o  planeta,  “varrendo-o”  em torno  da  órbita.  Imaginou 
assim uma “força” que teria todas as características erradas: confinada ao 
plano da órbita, tangencial à órbita em lugar de central, e supos ainda que 
variasse inversamente com a distância. Partindo desse modelo inteiramente 
errado, Kepler fez um cálculo também errado das áreas varridas pelo raio 
vetor que liga cada planeta ao Sol, e acabou chegando, miraculosamente, à 
lei certa: 

                                 

Desenho 7: Elipse.
Fonte: elaborado pela autora.
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“Uma linha que une um planeta  e  o Sol  varre  áreas iguais  em 
tempos iguais.”

Esta é a 2ª lei de Kepler, que é também chamada lei das áreas.

 

Observando  o  desenho  8  (fora  de  escala)  e  considerando  que  um 

planeta demore um intervalo de tempo  Δt para ir da posição A até a posição B, a 

linha que une o planeta  ao Sol  varre,  nesse intervalo,  a  área A1.  Se o mesmo 

planeta gasta também um intervalo de tempo Δt para ir da posição C até a posição 

D,  a  linha  que  o  une  ao  Sol,  varre  uma  área  equivalente  à  anterior,  aqui 

representada por  A2. Kepler descobriu que   A1 = A2. E isto vale para quaisquer 

outros intervalos de tempos iguais na trajetória de um mesmo planeta. Oliveira Filho 

e Saraiva (2004, p. 60) dizem que a velocidade orbital do planeta não é uniforme, 

mas varia de forma regular. Pode-se dizer que essa lei estabelece que a velocidade 

areal é constante.

Esta lei é válida, também, para todos os movimentos onde agem forças 

centrais, como, por exemplo, o movimento circular. 

Desenho 8: Segunda lei de Kepler com o Sol em um dos focos da 
trajetória elíptica.
Fonte: Elaborado pela autora baseado em Comins e Kaufmann III 
(2010).
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A partir das observações de Tycho, Kepler também relacionou o ano de 

um planeta à distância que ele se encontra do Sol, predizendo o período sideral 17 de 

um planeta se for conhecido o comprimento do semieixo maior da sua órbita. Esta 

descoberta deu origem a sua terceira lei, também conhecida como lei das áreas ou 

lei harmônica.

4.1.3  Terceira lei de Kepler

“O quadrado do período sideral de um planeta em torno do Sol é 
diretamente proporcional ao cubo do comprimento do semieixo maior de sua 
órbita”.

Se representarmos o período sideral do planeta em anos pela letra P, 

o semieixo principal da órbita do planeta ao Sol (distância média do planeta ao Sol) 

por a, e K uma constante, podemos escrever a 3ª lei de Kepler da seguinte maneira:

                                 P2 = Ka3 

Se P representar o período sideral da Terra em anos, a o comprimento 

do semieixo principal da órbita da Terra, medido em UA, teremos K = 1, e a 3ª lei 

pode ser escrita da seguinte maneira:

                                 

                                P2 = a3 

A equação  acima mostra  que  os  planetas  que,  comparados  com a 

Terra, estão mais próximos do Sol, apresentam ano sideral menor do que o da Terra 

e os que estão mais distantes, apresentam ano sideral maior.

Mais tarde Newton descobriu que a massa dos planetas interfere na 

duração  do  seu  ano  sideral.  Porém,  essa  influência  é  muito  pequena  para  os 

planetas do sistema solar, por isso pode ser desconsiderada. No entanto, quando os 

corpos em estudo são estrelas, uma girando ao redor da outra, é necessário levar 

em conta o efeito de suas massas para calcular a duração do período de revolução.

17 De acordo com Comins e Kaufmann III (2010, p. G-12) “o período sideral corresponde ao período 
orbital de um objeto em relação a outro medido em relação às estrelas”. 
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Tabela 2:  Comprovação da 3ª lei de Kepler.

Planeta Período 
sideral p 
(anos)

Semieixo 
principal a 

(UA)

p2 a3

Mercúrio 0,24 0,39 0,06 0,06
Vênus 0,61 0,72 0,37 0,37
Terra 1 1 1 1
Marte 1,88 1,52 3,53 3,51
Júpiter 11,86 5,2 140,7 140,6
Saturno 29,46 9,54 867,9 868,3
Urano 84,01 19,19 7 058 7 067
Netuno 164,79 30,06 27 160 27 160

 Fonte:  COMINS e KAUFMANN III (2010, p. 74)  

A tabela 2 mostra a duração 

do  período  sideral  p,  em  anos,  e  o 

comprimento  do  semieixo  principal  da 

órbita, em UA, para cada planeta.

De acordo com Oliveira Filho 

e  Saraiva,  disponível  em 

http://astro.if.ufrgs.br/Orbit/orbits.htm,  as 

três  leis  de  Kepler  não  se  aplicam 

somente  aos  planetas  que  orbitam  em 

torno do Sol,  mas a todos os casos em 

que  um  corpo  celestial  orbita  um  outro 

sob a influência de suas mútuas atrações 

gravitacionais e isto inclui  luas orbitando 

planetas,  satélites  artificiais  orbitando  a 

Terra ou outros corpos do sistema solar, e 

mesmo estrelas orbitando outras estrelas.

As  duas  primeiras  leis  de  Kepler  foram  publicadas  em  sua  obra 

Astronomia Nova, figura 12, em 1609. A terceira lei foi publicada em 1619 em outra 

obra de Kepler chamada  Harmonice Mundi. Durante muitos anos as três leis de 

Kepler ficaram meio esquecidas. Porém, mais tarde Isaac Newton, ao estudar toda a 

Ilustração 12: Obra de Jahannes 
Kepler, contendo suas duas 
primeiras leis. 
Fonte:http://astro.if.ufrgs.br/movp
lan2/movplan2.htm

http://astro.if.ufrgs.br/Orbit/orbits.htm
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obra de Kepler, percebeu que suas leis guardavam os fundamentos da Mecânica 

Celeste contidos em sua Lei da Gravitação Universal.
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5  GRAVITAÇÃO

Foi  Isaac  Newton  (1642–1727),  considerando  as  descobertas  de 

Galileu e Kepler,  entre outros, quem explicou de forma completa o movimento e a 

maneira como as forças atuam sobre os corpos. 

Galileu  (1564-1642)  ao  realizar  experimentos,  enquanto  estudava  o 

movimento  dos  corpos,  descobriu  que  “um  corpo  que  se  move,  continuará  em 

movimento a menos que uma força seja aplicada e que o force a parar.” Disse ainda 

que o movimento é tão natural quanto o repouso, ou seja, se um corpo está em 

repouso,  permanecerá em repouso, a menos que uma força o leve a entrar  em 

movimento e, se um corpo já está em movimento, só irá parar pela ação de uma 

força que o obrigue a isso. Ele ainda descobriu os satélites de Júpiter (Io, Europa, 

Ganimedes e Calisto) e comunicou sua descoberta a Kepler com os respectivos 

dados para que o próprio Kepler os observasse, verificando que também obedeciam 

as suas leis, com a ressalva de que, na 3ª lei, a constante k tem um valor diferente 

(P2 = ka3), segundo dados de Oliveira Filho e Saraiva (2004, p. 65).

Segundo descrição de Comins e Kaufmann III (2010) de Ptolomeu até 

Kepler, até a metade do século XVII, os astrônomos criavam equações diretamente 

a partir de dados e observações. Isto fazia com que a astronomia matemática fosse 

feita de forma empírica. Newton, que já sabia de tudo isso, introduziu mudanças 

importantes nesse sentido quando criou as suas três leis, conhecidas como “leis do 

movimento de Newton”.  Essas leis mostraram-se válidas em muitas situações do 

cotidiano.  Publicou-as,  em  1687,  na  sua  obra  de  três  volumes  chamada 

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.

Com essas leis, Newton pode explicar o movimento dos planetas em 

torno do Sol, introduzindo a hipótese de que existe uma força dirigida ao Sol e esta 

força produz uma aceleração que faz com que a velocidade do planeta mude a sua 

direção continuamente.  Esta  aceleração,  chamada  aceleração  centrípeta,  foi 

descrita, de forma independente, por Christian Huygens (1629–1695), em 1673 e por 

Newton, em 1665. Porém Newton só a publicou em 1687, juntamente com suas três 

leis, de acordo com os mesmos autores citados acima.

Ao  formular  o  princípio  da  inércia  (1ª  lei),  a  lei  da  variação  da 

quantidade  de  movimento  (2ª  lei)  e  o  princípio  da  ação  e  reação  (3ª  lei)  ele 

estabeleceu as bases das mecânicas celeste e terrestre. Também expressou a força 
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da gravidade – atração entre todos os objetos devido a suas massas - através de 

uma fórmula criando a Teoria  da Gravitação Universal,  sua maior  contribuição à 

ciência  moderna.  Deduziu  as  três  leis  de  Kepler  ao  combinar  as  suas  leis  do 

movimento com a equação da gravidade.  Usou essas três leis para predizer as 

órbitas de cometas e outros corpos do sistema solar e as equações dessas mesmas 

leis para descrever o movimento de corpos sobre a Terra e próximo a ela, como a 

trajetória de projéteis e a velocidade de corpos em queda. 

Assim,  Newton unificou as mecânicas celeste e terrestre ao afirmar 

que uma mesma causa produzia diferentes efeitos – a causa que faz com que um 

corpo, ao ser abandonado próximo à Terra, caia sobre ela é a mesma que faz um 

planeta girar ao redor do Sol. Essa causa é a força gravitacional. Essa foi a primeira 

grande unificação da física.

Para  provar  suas  proposições  Newton  desenvolveu  uma  nova 

ferramenta matemática, que conhecemos hoje como cálculo infinitesimal.

               

5.1  GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

A partir  de  suas  três  leis  e  da  3ª  lei  de  Kepler,  Newton  deu  uma 

descrição quantitativa para a gravidade. Segundo Guicciardino (2005) apud Kemper 

(2007):
Newton demonstra, nos Principia, que as órbitas dos corpos celestes que 
satisfazem as Leis de Kepler são causadas por forças que variam com o 
inverso  do  quadrado  da  distância,  isto  é,  a  força  centrípeta  sobre  os 
satélites de Júpiter, sobre os planetas em órbita em torno do Sol e sobre a 
Lua são todas proporcionais ao inverso do quadrado da distância ao centro 
de cada órbita. Newton relata que chegou a esse resultado utilizando as 
relações matemáticas da velocidade e da força centrípeta no movimento 
circular uniforme combinado com a terceira lei de Kepler.  

 A primeira lei de Newton18, segundo Comins e Kaufmann III (2010, p. 

76) nos diz que deve existir uma força externa atuando sobre os planetas de forma a 

mudar continuamente suas posições e mantê-los em órbita. Sem essa força eles se 

moveriam para longe do Sol em trajetórias retilíneas e com velocidades constantes. 

Mas sabemos que isso não acontece e essa constatação levou Newton a concluir 

que existia alguma força confinando os planetas em suas órbitas elípticas. Esta força 

ficará caracterizada como a “força gravitacional”.

18 Primeira lei de Newton – lei da inércia: inércia é a propriedade da matéria que mantém um objeto 
em repousou em movimento em linha reta com velocidade constante a não ser que atue no objeto 
uma força líquida.
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A segunda  lei  de  Newton19,  ainda  segundo  Comins  e  Kaufmann III 

(2010)   descreve  quantitativamente  como uma força  muda  o  movimento  de  um 

objeto.  Vamos  supor  que  este  objeto  esteja  girando  em  torno  do  Sol  em  uma 

trajetória perfeitamente circular. Conforme ele se move ao longo da órbita, o valor da 

sua velocidade não varia, porém  a sua direção estará mudando continuamente. 

Este corpo teria uma aceleração que provoca apenas a mudança de direção. 

Esta lei  estabelece que, para um corpo que pode se mover,  quanto 

maior a força aplicada sobre ele, maior será a sua aceleração, e ainda que, para 

uma  força  de  mesma  intensidade  aplicada  em  objetos  com  massas  diferentes, 

aquele que tiver menor massa, adquirirá maior aceleração.

Newton ainda formulou mais uma lei para descrever os movimentos, a 

terceira lei de Newton20. Ainda de acordo com Comins e Kaufmann III (2010) esta lei 

nos diz que se um objeto pressiona a Terra para baixo, a Terra também pressiona 

este objeto para cima com uma força de mesma intensidade. Por isso os corpos em 

geral permanecem sobre a Terra sem afundar e sem flutuar. A conclusão de Newton 

foi que isto se estende em relação ao movimento dos planetas em torno do Sol, pois 

como este exerce uma força sobre os planetas para mantê-los em órbita, cada um 

dos planetas exerce uma força igual e de sentido contrário em direção ao Sol. À 

medida que cada planeta se acelera em direção ao Sol, o Sol também se acelera em 

direção a cada planeta.

Mas, dessa forma, o Sol e os planetas não deveriam se chocar? Por 

que isso não acontece? Comins e Kaufmann III (2010, p. 79) explicam que: 
A conservação do momento angular fornece a resposta. O momento angular 
é a medida da quantidade de energia armazenada em um objeto devido a 
sua rotação e revolução. […]. À medida que os planetas caem em direção 
ao Sol, seus mementos angulares oferecem a eles movimento perpendicular 
a  esta  queda,  o  que  significa  que  os  planetas  caem continuamente  em 
direção ao Sol, mas nunca chegam até ele. Como seu momento angular é 
conservado, os planetas nem entram em espiral em direção ao Sol nem se 
afastam para longe dele. 

Sobre a conservação do momento angular deve-se lembrar  que ele 

depende de três coisas: “a rapidez com que um objeto gira ou revolve, a quantidade 

de massa que ele tem e como essa massa está distribuída” (COMINS e KAUFMANN 

III, 2010, p. 80). Aplicando esse raciocínio em um exemplo como o de uma pessoa 

19 Segunda lei de Newton – lei da força: A aceleração de um objeto é diretamente proporcional à 
força líquida que atua nele e inversamente proporcional a sua massa. Esta lei pode ser expressa 
pela equação: F = m. a.

20 Terceira lei de Newton – lei da ação e reação: Sempre que um objeto exerce uma força sobre um 
segundo objeto, o segundo objeto exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro objeto.
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patinando sobre o gelo, à medida que a pessoa concentra a sua massa, fechando os 

braços, a sua velocidade aumenta, isto é, a taxa de rotação aumenta. Isso também 

acontece quando grandes objetos, como as estrelas, se contraem.

Para expressar a força que atrai os corpos uns para os outros através 

de uma lei e representá-la matematicamente, Newton ainda contava com as leis de 

Kepler, especialmente a terceira – lei dos períodos ou lei harmônica -, citada acima. 

Essa lei “leva à conclusão de que a força gravitacional varia inversamente com o 

quadrado  da  distância  do  planeta  ao  Sol”  (NUSSENZVEIG,  2002,  p.  198).  e, 

segundo o mesmo autor (p. 197), o próprio Newton escreveu21 como utilizou as leis 

de Kepler para derivar a gravitação universal: 
Deduzi que as forças que mantêm os planetas em suas órbitas devem variar 
inversamente com os quadrados de suas distâncias aos centros em torno 
dos quais as descrevem: tendo então comparado a força necessária para 
manter a Lua em sua órbita com a força da gravidade na superfície da Terra, 
e encontrado que concordavam bastante bem (2002, p. 197).

  Newton não criou a ideia da gravidade, mas descreveu a sua ação 

quantitativamente. Com suas duas primeiras leis provou que a força que age sobre 

cada um dos planetas está dirigida para o Sol. E ainda com a sua terceira lei e a 

terceira  lei  de  Kepler,  formulou  um  modelo  matemático  que  descreve  o 

comportamento da força gravitacional  que mantém os planetas  em suas órbitas. 

Este modelo é descrito pela sua lei da Gravitação Universal, assim enunciada:

“Dois  objetos  atraem  um  ao  outro  com  uma  força  que  é 
diretamente  proporcional  ao  produto  de  suas  massas  e  inversamente 
proporcional ao quadrado da distância entre eles.”

O adjetivo Universal desta lei justifica-se pelo fato de que ela vale tanto 

para  objetos  na  superfície  da  Terra  como  para  objetos  fora  dela  (FREITAS  e 

FLORCZAK, 2011).

Matematicamente essa lei é expressa pela fórmula:

F g=G Mm
r2

, 

onde G é uma constante de proporcionalidade chamada constante da Gravitação 
Universal, cujo valor foi determinado por experimento em laboratório, sendo:

                 G = 6,67 x 10-11 N m2 kg-2.

Esta lei nos diz que a força gravitacional diminui com o quadrado da 

21 Essa descrição foi feita por Newton sobre o período de dois anos em que ficou recluso na sua 
fazenda em Woolsthorpe, durante a epidemia de peste bubônica. 
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distância que separa os objetos, isto é, aumentando a distância em duas vezes, a 

força gravitacional ficará diminuída em quatro vezes. Apesar de enfraquecer com o 

quadrado da distância, a força gravitacional de cada objeto se estende por todo o 

Universo. A lei ainda nos diz que um objeto com o dobro da massa de outro exercerá 

uma força gravitacional duas vezes maior do que o outro.

Mas, quais foram os passos dados por Newton para chegar a equação 

acima?  Como  ele  organizou  todos  os  dados  que  tinha,  matematicamente,  para 

chegar  a  essa  equação?  Não  faremos  aqui  uma  dedução  da  lei  da  gravitação 

universal, mas por uma opção didática, a justificaremos, a partir das leis de newton e 

da 3ª lei de Kepler (FREITAS e  FLORCZAK, 2010), pois pelo fato de a Teoria da 

Gravitação de Newton ser Universal,  não se restringe a órbitas circulares, portanto 

seria errado afirmar que possa haver um dedução desta lei de forças.

Kepler  havia  descoberto  a  harmonia  do mundo em sua terceira  lei: 

harmonia entre o tempo (T) e o comprimento (r), relacionando-se por:

T 2

r3 =cte

Então podemos também escrever: r3

T 2=cte e vamos fazer: cte=C1.  

Então: 1
T 2=

C1

r3.

Considerando que a força que age sobre um planeta em órbita circular 

devia ser  do tipo centrípeta, ou seja, que era constante em módulo, mas variava na 

sua direção e, portanto, essa força produzia uma aceleração cujo módulo é:

a= v2

r
 e  v=ωr ,  então  a=ω2 r e  para  uma  órbita  completa 

temos ω=2π , pois temos um MCU.

Definindo a força de cada planeta sobre o Sol como  F P S  e, pela 2ª 

lei de Newton, temos:

F P S =mP a=mP ω2 r=
mP 4π2 r 

T 2 ,mas T 2= r3

C 1

. Então:

F P S =
mP 42 rC1

r3 =
mP 42 C1

r2
 

Pela  3ª  lei  de  Newton,  temos  F P S =F S  P  ,  ou  a  força  de cada 
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planeta sobre o Sol  é igual  à força do Sol  sobre cada planetas, mas de sentido 

contrário. Podemos então escrever: F S P =
M S 4π2C 2

r2 .

F P S =F S  P 

M S 4π2C 2=mP 4π2C 1 . Dividindo ambos os membros por m pC2

M S

mP
=

C1

C2

Obtendo uma simetria entre as constantes;

4π2 C1=GmS

e

4π2 C2=GM P

Onde estamos considerando que 4π2 C1=4π2 C2=G              

Assim,  pela  2ª  lei  de  Newton  e,  considerando  o  movimento  dos 

planetas como um MCU, e pela 3ª lei de Kepler, Newton concluiu que a força entre 

os  corpos  celestes  diminui  com  o  quadrado  da  distância  que  os  separa  e  é 

proporcional ao produto das suas massas, pois, pela 3ª lei de Newton, a força de 

cada planeta sobre o Sol é igual à força do Sol sobre cada planeta sendo levado às 

expressões: 

F P S =
GM S mP 

r 2 e F  P S =
GM S mP 

r 2
       

Como já sabemos que F P S =F S  P  , podemos escrever:

F g=
GM S mP

r2

Newton  descobriu,  ainda,  que  poderia  deduzir  matematicamente  as 

três leis de Kepler – pois, como mencionamos acima, haviam sido descobertas de 

forma  empírica  -  usando  a  sua  Lei  da  Gravitação  Universal  e  as  três  leis  do 

movimento  formuladas  por  ele.  Kepler  havia  concluído,  apenas  por  meio  de 

observações, que o período P da órbita de um planeta e a distância média a entre o 

Sol e o planeta se relacionam por  P2 = K a3,  enquanto Newton deduziu a mesma 

equação  matematicamente  (com  uma  pequena  correção  devido  à  massa  do 
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planeta).

É preciso ressaltar, porém que a teoria de Newton vai muito além das 

três  leis  de  Kepler  ao  levar  em conta  as  órbitas.  Ele  considera  não  só  órbitas 

elípticas e circulares, mas também, órbitas parabólicas e hiperbólicas. Sua teoria 

explica, por exemplo, o fenômeno das marés, mostrando que essas são causadas 

por forças gravitacionais exercidas pelo Sol e pela Lua sobre a Terra e variam com a 

distância, fato que outras pessoas já haviam tentado explicar, sem sucesso. 

Vamos nos deter um pouco sobre esse fenômeno que, tanto para as 

pessoas que vivem em regiões de praia, ou a frequentam com certa regularidade, 

quanto  para  aqueles  que  nunca  o  presenciaram,  na  maioria  das  vezes  é 

inexplicável, pois quase sempre, tudo o que sabem sobre ele é o que diz o senso 

comum, não o relacionando à atração gravitacional da Lua e do Sol sobre a Terra. O 

desenho  9  (fora  de  escala)  possibilita  visualizar  a  situação  descrita  abaixo,  de 

acordo com Oliveira Filho e Saraiva (2010, p. 88):
A ideia básica da maré provocada pela Lua, por exemplo, é que a atração 
gravitacional  sentida por  cada ponto da Terra  devido à  Lua depende da 
distância do ponto à Lua. Portanto, a atração gravitacional sentida no lado 
da Terra que está mais próximo da Lua é maior do que a sentida no centro 
da Terra, e a atração gravitacional sentida no lado da Terra que está mais 
distante da Lua é menor do que a sentida no centro da Terra. Portanto, em 
relação ao centro da Terra, um lado está sendo puxado na direção da Lua, e 
o outro lado está sendo puxado na direção contrária. Como a água flui muito 
facilmente, ela se “empilha” nos dois lados da Terra, que fica com um bojo 
de água na direção da Lua e outro na direção contrária.
Enquanto a Terra gira no seu movimento diário, o bojo de água continua 
sempre  apontando  aproximadamente  na  direção  da  Lua.  Em  um  certo 
momento, um certo ponto da Terra estará embaixo da Lua e terá maré alta. 
Seis horas mais tarde,  a rotação da Terra terá levado esse ponto a 90º 
graus da Lua e ele terá maré baixa. Dali a mais seis horas, o mesmo ponto 
estrá  a  180º  da  Lua  e  terá  maré  alta  novamente.  Portanto,  as  marés 
acontecem duas vezes a cada 24h 50min, que é a duração do dia lunar. Se 
a Terra fosse totalmente coberta de água, a máxima altura da maré seria 1 
m. Como a Terra não é completamente coberta de água, vários aspectos 
resultantes da distribuição das massas continentais contribuem para que a 
altura e a hora da maré variem de um lugar a outro. Em algumas baías e 
estuários, as marés chegam a atingir 10 m de altura.

 Percebemos  que  a  explicação  desse  fenômeno  está  diretamente 

ligada  às  leis  da  Física,  assim  como  inúmeros  outros  que  nos  afetam,  ou  que 

simplesmente estão presentes no nosso dia a dia. Entendemos, também, o porquê 

de as ondas não serem iguais todos os dias e de variar de um lugar para outro. 
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O Sol produz o mesmo efeito, porém mais fraco, pois apesar de a força 

de atração do Sol sobre a Terra ser aproximadamente 150 vezes maior do que a da 

Lua, ele se encontra aproximadamente 400 vezes mais distante. Como a lua está 

bem mais próxima da Terra, o efeito da sua força de atração sobre a Terra é maior 

do que a do Sol, fato explicado pela lei da gravitação universal, que nos diz que a 

força gravitacional diminui com o quadrado da distância. Quando Terra, Sol e Lua 

estão alinhados, no mesmo lado da terra ou em lados opostos, as marés serão mais 

altas e,  quando os três  astros formam um ângulo de 90º,  a  maré terá a menor  

elevação22. Isto se devo ao fato de que as marés são causadas pela diferença entre 

as forças que agem sobre a Terra. A figura 13 ilustra a situação descrita.

A  teoria  newtoniana,  no  entanto,  não  conseguia  explicar  outros 

fenômenos,como o avanço do periélio de Mercúrio e um fato observado já no século 

XX, que demonstrava que um raio de luz sofre uma deflexão ao passar por um 

campo gravitacional. Entre outras, essas constatações fizeram com que a teoria de 

Newton  fosse  considerada  uma  teoria  limitada  a  baixas  velocidades  e  campos 

gravitacionais  fracos.  Mais  tarde,  esses  problemas,  e  vários  outros,  seriam 

resolvidos pela  Teoria  da  Relatividade Geral  de  Einstein,  além de prever  muitos 

outros fatos novos, como a existência de buracos negros. Mas, o processo usado 

por Newton ao deduzir as leis de Kepler e a lei da gravitação universal,  ajudou a 

22  Segundo Comins e Kaufmann III (2010, p. 195) a maio deformação da maré, maré mais alta, é 
chamada maré de sizígia, ocorre nas luas nova e cheia; a menor deformação, maré mais baixa, 
chama-se maré de quadratura, ocorre nas luas quarto crescente e quarto minguante.   

Desenho 9:  Ação da gravidade da Lua na 
formação das marés.Fonte: Elaborado pela 
autora baseado em: 
http://www.cdcc.usp.br/cda/aprendendo-
basico/forcas-de-mares/forcas-de-mares.htm

Lua

Terra

Água
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estabelecer o método científico como uma ferramenta imprescindível no processo de 

como compreendemos o universo.

Esta ilustração poderá ser melhor observada no site citado na fonte, 

onde os efeitos da maré de sizígia e da maré de quadratura ficam mais claros. 

 

Ilustração 13: Maré de sizígia e maré de quadratura.
Fonte: http://astro.if.ufrgs.br/fordif/node5.htm
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 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Os encaminhamentos metodológicos merecem sempre grande atenção 

por parte do professor, pois são instrumentos importantes que nos auxiliam a motivar 

e a  despertar o interesse dos alunos sobre os conteúdos desenvolvidos em suas 

aulas. Muitos alunos dirigem sua escolha profissional baseados nas experiências 

que tiveram durante a educação básica. No ensino da Física procuramos usar de 

estratégias metodológicas que tornem essa ciência menos distante da vida do aluno 

sem, no entanto esquecer que se trata de um conhecimento científico e, como tal, 

não  podemos  nos  furtar  ao  seu  rigor.  Segundo  as  Diretrizes  Curriculares  da 

Educação  Básica,  SEED-Pr.,  para  a  disciplina  de  Físíca:   “Ao  abordar  o 

conhecimento científico em seus aspectos qualitativos e conceituais,  filosóficos e 

históricos, econômicos e sociais, o ensino de Física contribuirá para a formação de 

estudantes críticos” (2008, p. 61).

Com  esse  pensamento  apresentamos,  nesta  seção,  algumas 

estratégias  metodológicas  que  desenvolveremos  com  os  alunos  quando  da 

implementação dessa produção didática na escola. Novamente lembramos que se 

trata apenas de sugestões e que os colegas professores poderão usá-las em suas 

aulas,  se  assim  o  desejarem  e  forem  adequadas  a  sua  realidade.  Também 

sugerimos alguns textos para leitura objetivando o aprofundamento de alguns temas 

específicos.

Após apresentar o projeto para os alunos do 1º ano do Ensino Médio, 

construiremos,  juntamente  com eles,  um mapa conceitual,  cujo  tema central  é  a 

Astronomia. Nosso objetivo, com essa atividade, é de verificar o conhecimento que o 

aluno traz sobre esse tema, para que a aprendizagem seja significativa, segundo a 

teoria de David Ausubel. Para este autor: 
Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria 
o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é 
aquilo  que  o  aprendiz  já  sabe.  Averigüe  isso  e  ensine-o  de  acordo 
(AUSUBEL,1978, p. iv. apud Moreira, 2009).

Ao final da implementação construiremos um novo mapa conceitual, 

com  o  mesmo  tema.  Com  isso  será  possível  verificar  o  que  o  nosso  estudo 

acrescentou para o aluno, em relação ao conhecimento sobre Astronomia.  

 Outra atividade que faremos será a exibição do episódio “Nos limites 

do oceano Cósmico”, da série de vídeos “Cosmos”, de autoria de Carl Sagan, que 
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pode  ser  acessado  em:  http://dafis.ct.utfpr.edu.br/~florczak/cosmos.html.  O  vídeo 

aborda temas como: a origem do universo, as primeiras medidas do sistema solar  

efetuadas  pelos  astrônomos  da  Grécia  antiga,  a  descoberta  de  que  a  Terra  é 

esférica. Nosso objetivo, além de proporcionar conhecimento, é motivar os alunos 

para o estudo da Astronomia.

Ao estudar o sistema solar, podemos realizar várias atividades, como 

pesquisa  sobre  dados  referentes  aos  planetas.  Pode-se  solicitar  que  os  alunos 

pesquisem os  dados  referentes  à  tabela  1,  com o  objetivo  de  desenvolver  seu 

espírito  de  investigação.  Esta  atividade  pode  ser  realizada  no  laboratório  de 

informática da escola.

Pode-se também realizar atividades experimentais, como consta em: 

http://www.oba.org.br/cursos/astronomia/primeiraleidekepler.htm#proc ou  em: 

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/oficina.pdf, com o objetivo de levar o aluno a 

perceber a relação entre o que estudou na teoria sobre as distâncias entre os corpos 

celestes  e  o  que isso  representa  na  realidade,  além de  despertar  o  espírito  do 

investigação.     

Ao estudar as primeira medidas realizadas pelos Astrônomos da Grécia 

antiga sobre as distâncias do sistema solar é possível demonstrar que, se o Sol está 

tão distante da Terra que os raios de luz por ele emitidos chegam aqui paralelos, a 

Terra  deve  ser  esférica,  e  não  plana  como  se  acreditava  naquela  época.  Esta 

atividade  encontra-se  em: 

http://www.astronomia2009.es/Documentos/GNOMON/F1_10_Como_explicar_erato

stenes.pdf.  O  objetivo  desta  atividade,  assim  como  das  demais  atividades 

experimentais, é proporcionar ao aluno a oportunidade de comprovar, pela prática, o 

que ele aprendeu nas aulas teóricas.    

Ao  explorar  os  modelos  geocêntrico  e  heliocêntrico  podemos 

enriquecer e ilustrar a aula, por meio de simulações, no laboratório de informática. 

No endereço eletrônico:  http://astro.if.ufrgs.br/p1/p1.htm,  é possível visualizar uma 

simulação do modelo geocêntrico de Ptolomeu, com os epiciclos e o movimento 

retrógrado dos planetas. Objetiva-se com esta atividade que o aluno compreenda 

melhor  o  que são os  epiciclos  e o  que é  o movimento  retrógrado dos planetas 

descrito por Ptolomeu.

No  estudo  da  primeira  lei  de  Kepler,  construiremos  uma  elipse, 

conforme  a  explicação  a  seguir,  retirada  do  site: 

http://astro.if.ufrgs.br/p1/p1.htm
http://www.astronomia2009.es/Documentos/GNOMON/F1_10_Como_explicar_eratostenes.pdf
http://www.astronomia2009.es/Documentos/GNOMON/F1_10_Como_explicar_eratostenes.pdf
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/oficina.pdf
http://www.oba.org.br/cursos/astronomia/primeiraleidekepler.htm#proc
http://dafis.ct.utfpr.edu.br/~florczak/cosmos.html
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http://www.oba.org.br/cursos/astronomia/.

Podemos construir uma elipse fixando dois pontos (que serão os focos) 

usando duas tachinhas, ou palitos, ou pregos e escolhendo uma medida para o eixo 

maior A da elipse. Com um barbante de comprimento um pouco maior (o suficiente 

para  fazer  um  nó)  do  que  soma  entre  A  e  F,  formamos  uma  circunferência, 

amarrando as pontas,  e o posicionamos em volta das tachinhas ou palitos. Com o 

auxílio de um lápis, traçamos a elipse, estendendo ao máximo o barbante, conforme 

mostra o desenho 10.

Sugerimos  que,  após  a  construção  de  algumas  elipses,  os  alunos 

passem a construir elipses usando as excentricidades dos planetas, dadas na tabela 

3. Como, nesse caso, a excentricidade já é conhecida, os alunos poderão encontrar 

a distância focal F escolhendo arbitrariamente uma medida para o eixo maior A da 

elipse e fazer o cálculo de F da seguinte maneira:

                             F = e . A
Nosso objetivo com essa atividade é o de tornar concreto, para o aluno, 

a forma da trajetória dos planetas do sistema solar e levá-lo a perceber que essas 

trajetórias, embora mais excêntricas para alguns planetas, aproxima-se muito de um 

círculo.    

No  estudo  da  terceira  lei  de  Kepler,  para  comprová-la  com  dados 

matemáticos, sugerimos que os alunos completem a tabela 2. Os dados referentes 

aos períodos e aos semieixos principais dos planetas podem ser pesquisados no 

Desenho 10: Demonstração de como construir uma elipse.
Fonte: elaborado pela autora baseado em: 
www.pessoal.utfpr.edu.br/florczak/?id=2

F
1

F
2

Barbante

Lápis

Eixo principal da 
elipse

http://www.oba.org.br/cursos/astronomia/
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laboratório de informática ou na biblioteca da escola. 

Tabela 3: Excentricidade das órbitas dos planetas do sistema solar.

Planeta Excentricidade
Mercúrio 0,206
Vênus  0,007
Terra 0,017
Marte 0,093
Júpiter 0,048
Saturno 0,054
Urano 0,047

Netuno  0,009

Fonte: COMINS e KAUFMANN III (2010, apêndices A-7) 
Encontramos,  no  endereço  eletrônico 

http://astro.if.ufrgs.br/Orbit/orbits.htm,  uma  simulação  das  três  leis  de  Kepler.  É 

possível fazer essa visualização com os alunos no laboratório de informática 

No  estudo  da  gravitação  desenvolveremos  uma  atividade  com  os 

alunos sobre as marés. Essa atividade encontra-se no volume 2 da coleção “Quanta 

física”,  à  página  178  (ver  referências).  Para  esta  atividade  a  turma  deverá  ser 

dividida em grupos. Transcrevo aqui a atividade:

“ALTURA DAS MARÉS E FASES DA LUA

Em grupos,  obtenha uma tábua  de  marés e  as  fases da Lua  para 

determinado mês. As tábuas podem ser conseguidas em jornais ou na Internet e as 

fases da Lua em calendários, agendas ou na Internet.

1. Comparem os dados fornecidos pelas tábuas de marés com as 

datas de cada fase da Lua.

a) Em que fase da Lua as marés altas atingem maiores alturas?

b) Em que fase da Lua as marés altas atingem as menores alturas?

2. Com base nas respostas, no item 1, qual é a relação entre a 

maior e a menor altura das marés com a posição da Terra, do Sol e da Lua em cada 

fase da Lua?

3. Pesquisem  sobre  as  convicções  de  um  agricultor  que  tenha 

crenças populares a respeito de fases da Lua mais propícias para o plantio, poda e 

http://astro.if.ufrgs.br/Orbit/orbits.htm
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colheita. Tendo em vista a explicação das marés, discutam a plausibilidade dessas 

convicções.

4. Cada  grupo  deverá  eleger  um representante  para  apresentar 

oralmente sua explicação, de modo que personifique um cientista ou um agricultor, 

utilizando argumentos convincentes, próprios do personagem escolhido.”

Além  da  aquisição  de  conhecimento,  o  objetivo  desta  atividade  é 

desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo e de expressar-se diante do grupo 

de colegas.

Ao final da implementação está prevista uma visita ao Planetário do 

Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, onde os alunos assistirão a uma sessão 

do planetário. O objetivo dessa atividade é proporcionar ao aluno a possibilidade de 

aprendizagem, sobre o tema  Astronomia, em um ambiente não formal de ensino, 

por  meio de uma tecnologia  inexistente  na escola,  mas que mostra os  avanços 

científicos da sociedade atual. 

Todas essas atividades serão desenvolvidas enquanto estudamos, com 

os alunos, os conteúdos propostos nessa produção didática, em sala de aula.

Cabe  sugerir,  ainda,  aos  colegas  professores  a  leitura  da  obra 

Descobrindo o Universo, especialmente os capítulos 2 e 5, e a consulta aos sites: 

http://astro.if.ufrgs.br/ e  http://astro.if.ufrgs.br/solar/solarsys.htm,   onde  poderão 

aprofundar o seu conhecimento sobre Astronomia. Todos constam das referências 

bibliográficas deste trabalho.

Sobre  o  tema  “mapas  conceituais”  sugerimos  a  leitura  do  artigo: 

“Mapas  conceituais  e  a  aprendizagem  significativa”,  disponível  em 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasport.pdf.   

http://astro.if.ufrgs.br/solar/solarsys.htm
http://astro.if.ufrgs.br/
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