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FOLHA 31

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

Isaac Newton, tentando entender porque a maça cai da ma-
cieira e a Lua não, fez uma a�rmação muito polêmica para a
época:

• a Lua está caindo o tempo todo!!!

Ele concluiu que na verdade todos os corpos atraem-se mu-
tuamente pelo simples fato de terem massa. Essa sua desco-
berta foi bublicada em sua obra Philosophiae Naturalis Prin-
cipia Mathematica, publicada em 1687 e só foi comprovado
em 1797 por Cavendish, ano em que ele começou a fazer seus
experimentos usando a balança de torção.

Sejam dois corpos massivos separados por uma distância
d, tal como representado na �gura abaixo. A de atração entre
estes planetas (no exemplo, Terra e Marte) é determinada pela
lei da Gravitação Universal de Newton.

Figura 1: Dois corpos separados por uma distância d se atraem
mutuamente.

Q. 01 � LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

A constante G é chamada de constante da gravitação uni-
versal e foi determinada experimentalmente pela primeira vez
por Cavendish em seu experimento da balança de torção.

Figura 2: Esquema da balança de torção usado por Cavendish
para veri�car a Lei da Gravitação Universal

Q. 02 � VALOR DA CONSTANTE DA GRAVITAÇÃO
UNIVERSAL

Com o experimento de Cavendish foi possivel, pela primeira
vez da história, determinar a massa do planeta Terra.

Q. 03 � MASSA DO PLANETA TERRA

Q. 04 � VALIDADE DA LEI DA GRAVITAÇÃO
UNIVERSAL

A Lei da atração gravitacional também nos serve para ex-
plicar a estabilidade das órbitas circulares de satélites em torno
da Terra: a única força invisível que age no satélite é a força
gravitacional que a Terra faz sobre o planeta. Suponha então
que um satélite possui uma órbita circular de raio d e que a
massa da Terra seja M , tendo em vista a constante da gravi-
tação universal G, determine a velocidade orbital do satélite.

Figura 3: Satélite em órbita circular em órbita em torno da
Terra
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Q. 05 � VELOCIDADE DE UM SATÉLITE EM ÓRBITA
CIRCULAR NA TERRA

EXERCÍCIOS

01. A sonda Galileu terminou sua tarefa de capturar ima-
gens do planeta Júpiter quando, em 29 de setembro de 2003,
foi lançada em direção ao planeta depois de orbitá-lo por um
intervalo de tempo correspondente a 8 anos terrestres. Con-
siderando que Júpiter está cerca de 5 vezes mais afastado do
Sol do que a Terra, é correto a�rmar que, nesse intervalo de
tempo, Júpiter completou, em torno do Sol,
a) cerca de 1,6 volta.
b) menos de meia volta.
c) aproximadamente 8 voltas
d) aproximadamente 11 voltas.
e) aproximadamente 3/4 de volta.

02. O planeta Mercúrio tem massa MM = 0, 040MT e diâ-
metro dM = 0, 40dT . Nessas expressões MT e dT são a massa
e o diâmetro da Terra, respectivamente.
a) Qual seria, em Mercúrio, o peso da água contida em uma
caixa de 1000 litros?
b) Um satélite da Terra em órbita circular de 40000 km de
raio tem período igual a 24 horas. Qual seria o período de um
satélite de Mercúrio em órbita circular de mesmo raio?

03.Costumamos dizer que a aceleração da gravidade é cons-
tante sobre um dado ponto da superfície da Terra. Essa a�r-
mação constitui uma boa aproximação para pequenas alti-
tudes, pois no caso geral aquela aceleração é dada por g =
G(MT /R

2), onde G é uma constante universal, MT é a massa
da Terra e R a distância do ponto considerado ao centro do
planeta, R > RT (RT = raio da Terra). Chamado de gT a
gravidade sobre a superfície da Terra, a que altura h devemos
subir para que g decresça 2% em relação a gT ? Despreze ter-
mos da ordem de (H/RT )

2 . Considere RT = 6300 km.

RESPOSTAS

01. E
02. a) O peso em Mercúrio seria 2500 N; b) 120 horas.
03. h = 64, 3 km
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