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1 Introdução
Como todos sabemos, a Terra gira em torno do Sol, e a Lua gira em torno da

Terra. Você já se perguntou o que mantém estes corpos em órbita? Para que um
corpo realize um movimento circular, é necessário que exista uma força centrípeta,
como a tensão em uma corda ou a normal de uma montanha russa. Porém, no caso
do sistema solar - e da maioria dos corpos celestes, - não há nada visível que cause
esta força! Na verdade, esta força misteriosa é a força gravitacional, uma força de
interação à distância entre dois corpos que possuem massa!

A lei Física que modela esta força é a Lei da Gravitação Universal, que foi de-
senvolvida por Isaac Newton, que descobriu a relação entre a força gravitacional
enre dois corpos e suas massas e a separação entre eles. Esta lei é muito poderosa
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na Física. Sem ela, nunca conseguiríamos analisar o movimento de cometas, plan-
etas, e estrelas. Também seria complicado lançar satélites ao espaço, ou manter a
famosa Estação Espacial Internacional (ISS) em órbita. Como uma continuação
da aula anterior, iremos estudar a força gravitacional com um pouco mais de pro-
fundidade, e explorar algumas outras ferramentas essenciais no estudo dos corpos
celestes, como momento angular e o famosos teorema das cascas! Vamos nessa!

2 Lei da Gravitação Universal
A Lei da Gravitação Universal relaciona a interação gravitacional entre duas

partículas pontuais de massas m1 e m2 com a distância entre elas e suas massas.
A lenda diz que Newton teve a ideia de elaborar esta lei quando estava refletindo
debaixo de uma macieira sobre o que mantinha a Lua em sua órbita, e a queda de
uma maçã o levou a refletir se a força que atraia a maçã para o solo era a mesma
que fornecia esta força centrípeta.

Newton, após pensar muito e validar seus resultados, chegou a conclusão
que a força de interação entre duas partículas era inversamente proporcional ao
quadrado da distância entre elas, e de mesmo módulo e sentidos opostos como
dado pela sua 3a lei. Podemos escrever esta relação como:

Fg ∝
1
r2 (1)

Além disso, Newton também postulou corretamente que essa força de inter-
ação era diretamente proporcional ao produto das massas de cada partícula:

Fg ∝
m1m2

r2 (2)

Por fim, a determinação da constante de proporcionalidade não foi realizada
por Newton, e sim por um experimento feito por Henry Cavendish para determinar
a densidade da Terra, que foi refeito por outros cientistas com o intuito de medir
esta constante. 71 anos após Newton elaborar sua lei, em um experimento de
balança de torção, Cavendish conseguiu medir a força de interação entre duas
esferas de cobre, porém ele nunca mencionou a constante em sua pesquisa. 75
anos após Cavendish, outros cientistas refizeram o experimento e determinaram o
valor da constante, denotada pela letra G, e chamada de constante da gravitação
universal. Ou seja, a constante de proporcionalidade só foi definida com uma
boa precisão 146 anos após Newton! Seu valor atual é aproximadamente G =
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6.673× 10−11 m3/kg.s2. Por fim, a força de interação gravitacional entre dois
corpos de acordo com a Lei da Gravitação Universal fica:

~Fg =−G
(m1m2

r2

)
r̂ (3)

Onde o sinal de menos indica seu caráter atrativo, e r̂ é o vetor unitário que
indica a direção da reta que liga as duas massas (figura 1). A força gravitacional,
como todas as outras forças da Física, é dada em Newtons (N). Como ela é atra-
tiva, a partícula de massa m1 sente uma força ~F12 apontando na direção da massa
m2, e vice-versa, como mostrado na figura abaixo:

Figure 1: Diagrama mostrando as forças atuando em duas partículas de massas
m1 e m2

Esta lei só é válida para partículas pontuais, mas é possível demonstrar que
também é válida para esferas uniformes, modelando-as como duas partículas pon-
tuais da mesma massa de cada esfera localizadas em seus centros (mais detalhes
sobre isso na seção 4)! Basicamente, se temos uma esfera, para fins de cálculo
podemos imaginá-la como uma massa pontual localizada no seu centro. Esse re-
sultado é bastante útil para simplificar nossas contas, pois grande parte das vezes
estaremos lidando com corpos aproximadamente esféricos, como estrelas, plane-
tas, satélites, entre outros!

Esta lei - como o próprio nome diz - é universal, então é válida para todas
as partículas do universo! Porém, ela é muito mais relevante quando há corpos
de massas muito grandes envolvidos! Por exemplo, nas escalas atômicas, a força
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gravitacional é totalmente desprezível se comparada as forças elétricas. Já na
escala dos corpos celestes, quando estamos lidando com planetas, estrelas, a força
gravitacional é a mais dominante, de forma que podemos desprezar todas as forças
de outras naturezas.

2.1 Aceleração gravitacional na superfície de planetas
Uma boa aplicação da lei da gravitação universal, além de poder prever as

órbitas de planetas, estrelas, e asteroides, é calcular a aceleração da gravidade
local nesses corpos. Vamos utilizar como exemplo um planeta esférico de raio R
e massa M. Qual será a aceleração da gravidade em sua superfície (distância R de
seu centro), ou seja, qual a aceleração de um corpo em queda livre neste planeta?
Vamos imaginar um corpo de prova de massa m, como uma bola de futebol. Se
soltaremos esta bola de uma altura h � R da superfície, podemos desprezar h e as
dimensões do corpo, e dizer que ele está à uma distância R do centro do planeta.
Dessa forma, a força no corpo de massa m é, modelando a Terra como uma massa
pontual em seu centro:

Fg =
GMm

R2 (4)

Pela segunda lei de Newton, F = ma, então:

mag =
GMm

R2 (5)

ag =
GM
R2 (6)

Ou seja, é independente da massa do corpo! Esse resultado já havia sido
previsto por Galileu, antes de Newton, e é bem interessante: desconsiderando
resistência do ar e outros fatores (ou seja, no vácuo), tanto um martelo quanto
uma pena caem com a mesma aceleração, e chegarão no mesmo instante ao solo!
Isso foi feito quando o homen foi a lua, e se você procurar na internet "Martelo e
pena lua", há videos que mostram o experimento!

Para a Terra, como sua massa é MT = 5,972× 1024 kg e seu raio é aprox-
imadamente RT = 6,371× 106 m, temos que a aceleração gravitacional g na ua
superfície é:

g =
GMT

RT
2 ≈ 9,818m/s2 (7)
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É bom ressaltar que isso só é válido para distâcias próximas à superfície!
Se fossêmos para o topo de uma montanha, o valor para a distância seria R+
hmontanha, resultando em um valor menor para a gravidade local.

3 Teorema das cascas
Uma outra aplicação incrível no estudo da força gravitacional é o teorema das

cascas. Este teorema faz duas principais afirmações:

1. Corpos esféricamente simétricos afetam massas pontuais (ou esféricas) ex-
ternas gravitacionalmente como se toda sua massa estivesse concentrada em
seu centro.

2. Se o corpo é uma casca esférica (parte de dentro vazia), a força gravitacional
resultante para objetos internos é nula.

O item 1 já haviamos discutido nas seções anteriores. Já o item 2 basicamente
diz que se colocássemos um objeto pontual dentro de uma casca esférica, ele não
sentirá força resultante alguma atuando sobre ele. Apesar da demonstração do
item 1 ser um pouco mais complicada, o item 2 pode ser visualizado de uma
forma mais simples. Imagine que colocamos um objeto pontual dentro de uma
casca esférica, como na figura 2

Figure 2: Diagrama de uma casca esférica
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Considerando densidade superfícial de massa σ uniforme, a contribuição para
a força gravitacional resultante do pedaço da casca de área A1 na massa pontual m
localizada no ponto P é:

F1 = G
σA1m

r2
1

(8)

Já para a área A2:

F2 = G
σA2m

r2
2

(9)

Porém, como as duas áreas são pequenas, as duas são proporcionais à r2Ω,
onde Ω é o ângulo sólido (basicamente um "ângulo tridimensional", mas você
também pode perceber essa proporcionalidade notando que as áreas são propor-
cionais a (rθ)2, onde θ é o ângulo entre os dois segmentos de reta que ligam os
extremos das áreas na figura) que compreende ambas as áreas, e r e a distância
entre P e cada uma das áreas. Portanto, a razão A1/r2

1 = A2/r2
2, de forma que:

F1 = GσΩm = F2 (10)

De forma que as duas forças se cancelam! Como isto é válido para toda
a casca e independente de r1,r2,A1, ou A2, a força para um objeto pontual em
qualquer ponto no seu interior é zero.

Para quem tenha interesse em uma demonstração formal (contém cálculo)
dos dois pontos do teorema, este link mostra a demonstração completa: http:
//lilith.fisica.ufmg.br/~silvia/aulas/transparencias/Cap12.pdf.

Um exemplo bastante interessante do uso do teorema das cascas na gravitação
é o seguinte:

1. Imagine que em um futuro muito, muito distante é construído um túnel que
passa pelo centro da terra e conecta dois pontos da superfície diametral-
mente opostos, como na figura abaixo.

Quanto tempo levaria para algúem que pulasse no túnel fosse de um lado ao
outro?

Solução: Vamos primeiro escrever a força gravitacional atuando em uma
partícula de massa m que está à uma distância r do centro da Terra. Como
as "cascas" externas em relação à essa massa, ou seja, cascas de raio R > r,
não geram nenhuma força resultante em m, podemos escrever:
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Figure 3: Túnel pela Terra

F =
4
3

Gmρπr3

r2 =
4Gmρπr

3
(11)

Onde ρ é a densidade da Terra, assumida como uniforme. Isto se deve pois,
pelo item 1 do teorema das cascas, para fins de cálculo, toda a massa de um
objeto esféricamente simétrico (caso da Terra), pode ser assumido como se
estivesse concentrado no centro. Agora, como F = ma:

a =
4Gρπr

3
(12)

Como a ∝ r, o movimento é harmônico simples, de forma que a frequência
angular ω é dada por:

ω =

√
4Gρπ

3
=

2π

T
(13)

Portanto, o tempo que a massa leva para atravessar o túnel é:
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t = T/2 = π

√
3

4Gρπ
= π

√
RT

g
≈ 42min (14)

Onde usamos que g = 4GρπR3

3R2 = 4GρπR
3 . Agora, com o teorema das cascas,

nós conseguimos mostrar que é muito mais rápido, mas talvez não tão se-
guro, ir do Brasil até o Japão cavando um túnel que passa pelo centro da
Terra!

4 Momento angular
Um outro conceito extremamente importante na gravitação é o de momento

angular, denotado pela letra L. Esta grandeza é vetorial, e dada pela expressão:

~L =~r×~p (15)

Onde~r é o vetor posição da partícula a partir da origem do sistema de coorde-
nadas, e ~p é o momento linear da partícula. O módulo do momento angular, pela
propriedade do produto vetorial, é dada por:

L = rpsinθ (16)

Onde θ é o ângulo entre o vetor posição~r e o vetor quantidade de movimento
~p.

A propriedade fenomenal do momento angular é a seguinte:

1. Na ausência de torques externos, o momento angular de um sistema que
possui apenas forças centrais se conserva.

Ou seja, se temos um sistema em que as forças são apenas internas e centrais
(ou seja, apontam sempre radialmente, na direção da origem dessa força, como a
força gravitacional), o produto vetorial do vetor posição com o momento linear
é sempre constante! Tal como o momento linear é muito útil para problemas de
cinemática que involvem partículas se movendo em uma reta, o momento linear
é igualmente útil para partículas que estão se movendo sobre a influência de uma
força central (centrípeta), que é o caso na maioria das questões de gravitação que
involvem órbitas! Vamos ver um exemplo:
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1. Como a Terra se move em uma órbita elíptica, como na figura abaixo, pode-
mos definir dois pontos interessantes nessa órbita: o periélio e o afélio. O
periélio é o ponto na órbita mais próximo do Sol, enquanto o afélio é o mais
afastado. Com base nas distâncias dadas na figura abaixo, e sabendo que a
velocidade da Terra no afélio é de 29.300m/s, calcule a velocidade da Terra
no periélio.

Figure 4: Periélio e Afélio

Solução: Antes de tudo, vamos tentar resolver esta questão com conser-
vação de energia. A energia total no afélio é:

Ea =
MT v2

a
2

− GMT MSol

ra
(17)

No periélio:

Ep =
MT v2

p

2
− GMT MSol

rp
(18)

Portanto, resolvendo para vp:
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vp =

√
v2

a −2GMSol

(
1
ra

− 1
rp

)
≈ 30.300m/s (19)

Podemos ver que o resultado é uma expressão bem feia, com raízes quadradas
e envolvendo a massa do Sol e a constante G, que não foram dados na
questão! Vamos tentar usar conservação de momento angular?

Dica: na maioria dos problemas de gravitação, ou de rotações em geral,
sempre que a questão falar algo sobre velocidade e distância, ou sempre
que você precisar de alguma velocidade com base em distâncias, é sempre
bom lembrar da conservação do momento angular. Veja como a solução
agora fica mais curta:

O módulo do momento angular no afélio é dado por (vamos usar só o mó-
dulo pois a velocidade é perpendicular ao vetor posição, de forma que o
termo sinθ do produto vetorial vira 1):

La = MT vara (20)

No periélio:

Lp = MT vprp (21)

Portanto, como La = Lp:

vp = va
ra

rp
(22)

Muito mais conciso! Com os valores dados pela questão, encontramos que
vp = 30.297m/s ≈ 30.300m/s, que coincide com o valor encontrado por
conservação de energia.

5 Velocidade de escape
Para fechar essa aula de gravitação, vamos comentar rapidamente sobre ve-

locidade de escape.
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• Velocidade de escape é a velocidade mínima que um corpo deve ter para
"escapar" de toda a influência gravitacional de um sistema, ou seja, para
que ele consiga chegar no infinito.

Basicamente, velocidade de escape é a menor velocidade que devemos lançar
umm objeto de um corpo (planeta, estrela, satélite, etc) para que ele nunca mais
volte! Este caso limite acontece quando o objeto chega no infinito com velocidade
nula (se a velocidade fosse maior que zero, não seria a mínima!). Vamos começar
calculando a velocidade de escape para a Terra. Supondo que lançamos um objeto
da superfície terrestre, fazendo conservação de energia:

mv2
esc

2
− GMT m

RT
= 0 (23)

O segundo termo é zero pois tanto a energia cinética do corpo quanto a po-
tencial em relação à Terra são iguais a zero. Portanto, resolvendo para vesc:

vesc =

√
2GMT

RT
≈ 11,2km/s (24)

Que é aproximadamente 33 vezes a velocidade do som! Rápido demais para
uma bola de futebol qualquer!

6 Exercícios
1. Para entender a ordem de grandeza da força gravitacional no cotidiano, cal-

cule a força de interação gravitacional entre você (pessoa A) e seu colega
(pessoa B), quando vocês estão separados por d = 5m. Vamos considerar
que as suas densidades são de ρ = 950kg/m3, e que vocês dois podem
ser modelados como esferas uniformes de raio R = 30,0cm. Compare esta
força com a força gravitacional que vocês sentem devido à Terra.

Solução: Para resolver esta questão, podemos primeiro calcular a massa
de A e B, que como possuem a mesma densidade e raio, são iguais (mA =
mB = m):

m = ρV = ρ
4πR3

3
(25)
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Onde 4πR3

3 é o volume de uma esfera. Portanto:

m ≈ 107,4kg (26)

Dessa forma, a força gravitacional é:

Fg =
Gm2

d2 ≈ 3,1×10−8 N (27)

Este valor é muito desprezível se comparado com a força gravitacional da
Terra, que para este caso é:

Fg = mg = 107,4kg×9,81m/s2 ≈ 1,1×103 N (28)

11 ordens de grandeza maior!

2. Sabendo que a massa da Terra é MT = 5,972× 1024 kg e que a Lua leva
aproximadamente 27,32 dias para completar uma volta em torno da Terra,
em uma órbita aproximadamente circular, calcule distância Terra-Lua.

Solução: Para encontrar a distância Terra-Lua podemos dizer que a força
gravitacional que atua na Lua devido a Terra é o que fornece a força cen-
trípeta necessária para mantê-la em órbita. Assim:

Fcp = MLω
2dT,L = G

(
MT ML

dT,L
2

)
(29)

Onde ω é a velocidade angular da Lua, que é dada por ω = 2π

T , onde
T = 27,32 dias = 2,360× 106 s é o período orbital da Lua. Dessa forma,
resolvendo a equação 29 para dT,L:

dT,L =

(
GMT T 2

4π2

)1/3

= 3,831×108 m (30)

Que é um valor bem aceitável, diferindo apenas 0.3% do valor original de
3,844× 108 m. Algo interessante de se notar é como este valor é indepen-
dente da massa da Lua, pois tanto a força centrtrípeta quanto a gravitacional
são proporcionais a mesma, de forma que ela aparece dos dois lados da
equação.
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3. Calcule a aceleração da gravidade na superfície de Marte, sabendo que sua
massa e raio são respectivamente MM = 6,39×1023 kg e RM = 3,390km.

Solução: Podemos fazer igual ao exemplo dado na teoria para a Terra:

gm =
GMM

R2
M

≈ 3,71m/s2 (31)

4. O raio de Schwarschild é o raio do horizonte de eventos de um buraco ne-
gro, o raio que delimita a região onde a atração gravitacional é tão forte que
nem a luz consegue escapar (por isso o nome buraco negro!). De forma
clássica (ou seja, sem principios quânticos ou relativísticos), encontre uma
expressão para o raio de Schwarschild Rschw em função da massa do buraco
negro M, velocidade da luz c, e constante da gravitação universal G.

Solução: Como nem a luz escapa da atração gravitacional do buraco ne-
gro para raios menores que Rschw, podemos dizer que a velocidade da luz é
a velocidade de escape para qualquer partícula no horizonte de eventos du
buraco negro:

vesc = c =

√
2GM
Rschw

(32)

Portanto:

Rschw =
2GM

c2 (33)
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