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 Os chineses foram um dos primeiros povos a
estudarem os fenômenos astronômicos;

 Os antigos navegantes orientavam-se pelo
movimento da Lua e pelas estrelas;

 As mitologias grega, romana e de outros
povos do passado procuravam explicar os
fenômenos observados como manifestações
divinas.
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 Cláudio Ptolomeu, em sua obra Almagesto
(séc. II d.C.), propõe um sistema planetário
geocêntrico.

 Nicolau Copérnico, no século XVI, em sua
obra Sobre a revolução dos corpos celestes
propôs um sistema heliocêntrico.
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 Galileu Galilei, através da utilização de
instrumentos ópticos, obteve fortes
evidências a favor de Copérnico. Contudo, foi
obrigado a deixar suas ideias para trás.

 Johannes Kepler estabeleceu, em definitivo, o
movimento dos planetas, após enunciar as
três leis que descrevem o movimento
planetário.
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1ª lei de Kepler (lei das órbitas)
Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do sol, o qual
ocupa um dos focos da elipse descrita.
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2ª lei de Kepler (lei das áreas)
O segmento imaginário que une o centro do Sol e o centro do
planeta (raio-vetor) varre áreas proporcionais aos intervalos de
tempo dos percursos.

𝑨 = 𝒌 ∙ ∆𝒕
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3ª lei de Kepler (lei dos períodos)
O quadrado do período de translação de cada planeta em
torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio da
respectiva órbita.

𝑻𝟐 = 𝑲 ∙ 𝒓𝟑
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EXEMPLO 01

(UEA-AM) Dois planetas A e B descrevem suas respectivas órbitas em
torno do Sol de um sistema solar. O raio médio da órbita de B é o dobro
do raio médio da órbita de A. Baseando-se na Terceira Lei de Kepler, o
período de revolução de B é:

a) o mesmo de A.
b) duas vezes maior que o de A.
c) 2√2 vezes maior que o de A.
d) 2√3 vezes maior que o de A.
e) 3√2 vezes maior que o de A.
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EXEMPLO 02

(Unifor-CE) A Terceira Lei de Kepler preconiza que os quadrados dos
períodos de revolução dos planetas em torno do Sol é proporcional aos
cubos dos seus respectivos raios médios de órbitas. De acordo com essa
lei, podemos afirmar que:
a) quanto maior a distância do planeta ao Sol, menor a sua velocidade.
b) o Sol encontra-se no centro da órbita elíptica descrita pelos planetas.
c) quanto maior a distância do planeta ao Sol, maior a sua velocidade.
d) quanto maior for a massa de um planeta, menor é o seu período de
revolução.
e) quanto menor for a massa de um planeta, menor é o seu período de
revolução.
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EXEMPLO 03

Imagine que um pequeno planeta Z tenha sido descoberto em nosso
sistema solar. Determine o valor aproximado do período de translação de
Z, em anos terrestres, sabendo que o raio médio de sua órbita
corresponde a 7 unidades astronômicas.

a) 20,5
b) 18,5
c) 10,5
d) 12,5
e) 15,5


