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FOLHA 32

LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL E O
CAMPO GRAVITACIONAL

Lembrando da folha anterior que a lei da gravitação univer-
sal nos diz que a força entre dois corpos de massas m e M
separados por uma distância d é dada por:

F =
G ·M ·m

d2

sendo G = 6, 67408 · 10−11 m3kg−1s−2 a constante da gravi-
tação universal. Lembremos também que a velocidade de um
satélite em órbita circular de raio R é dada por:

v =

√
GM

R
.

Calcule o campo gravitacional da Terra sabendo que o raio
da Terra vale aproximadamente RTerra ≈ 6.400 km.

Q. 01 � VALOR DO CAMPO GRAVITACIONAL NA
TERRA g

Se um satélite é lançado rasante à superfície da Terra sig-
ni�ca que ele sofre uma aceleração igual à g. Determine alge-
bricamente qual deve ser a velocidade de um satélite rasante.

Q. 02 � VELOCIDADE DE UM SATÉLITE EM ÓRBITA
RAZANTE

Sabendo que um satélite geoestacionário é todo satélite que
permanece em repouso em relação à superfície da terra, isto é,
é um satélite que possui período orbital T , deduza o período
de um satélite em órbita circular de raio R.

Q. 03 � PERÍODO DE UM SATÉLITE EM ÓRBITA
RAZANTE

Determine agora qual é o raio da órbita de um satélite
geoestacionário (como os usados para transmitir sinais de TV,
internet e celular). Essa é a altura do satélite? Se não, qual é
a altura deste satélite?

Q. 04 � RAIO DA ÓRBITA DE UM SATÉLITE
GEOESTACIONÁRIO

Q. 05 � ALTURA DE UM SATÉLITE
GEOESTACIONÁRIO

Agora, lembremos da terceira le de Kepler.

Q. 06 � DEDUZA A TERCEIRA LEI DE KEPLER PARA
UMA ÓRBITA CIRCULAR

Agora, por �m, podemos imaginar que ao redor do planeta
Terra, e de qualquer outro corpo com massa, existe um campo
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vetorial que aponta na direção da gravidade. Essas linhas de
campo estão representadas na �gura a seguir e dizemos que ao
redor da Terra existe um campo gravitacional convergente.

Particularmente para um planeta esférico, podemos escre-
ver a equação do campo gravitacional.

Figura 1: Representação do campo gravitacional na superfície
da Terra

Q. 07 � VALOR DO CAMPO GRAFITACIONAL NA
SUPERFÍCIE DA TERRA

Note que, assim como o campo elétrico, ~g NÃO é uma
aceleração, mas sim um campo. Se colocarmos uma massa de
prova (tal como você viu na elétrica para a carga de prova)
vemos que o campo irá produzir uma força sobre essa massa
de prova m. Note que a força age sempre no sentido do campo
uma vez que os campos são convergentes e que não há massas
negativas (tal como há em elétrica).

Q. 08 � DIREÇÃO DA FORÇA GRAVITACIONAL
ATUANDO SOBRE UMA MASSA DE PROVA m

Por volta de 1600, Galilei tentou explicar o fenômeno das
marés e não conseguiu. Ele pensara que se a Terra fosse o
centro do universo e se estivesse em repouso seria impossível
existir marés e nesse último ponto ele estava certo.

Imagine que a Terra está em repouso, mas suponha que seja
esférica. Sabemos que as marés estão ligadas às fases da Lua e
quando é lua ou nova a maré é alta. Observa-se que ao longo
de 24 h o nível do mar aumenta até chegar no nível máximo
duas vezes e duas vezes no nível mínimo. As marés deveriam
ser como representada a seguir, porém não é o que se observa.

Q. 09 � MARÉ EM UMA TERRA IMÓVEL

A explicação de Newton, advinda como consequência da lei
da gravitação universal, condiz com o que é observado, como
apresentado nas �guras a seguir.

Maré Alta - Lua Cheia e Nova

Cheia

Nova

Figura 2: Marés altas devido às fases cheia e nova da lua

Maré Baixa - Lua Crescente e Minguante

Crescente/
Minguante

Figura 3: Marés baixas devido às fases crescente e minguante
da lua

Para entender porque é isso que ocorre, você deve pensar
que a Terra NÃO é um referencial inercial e por isso devemos
pensar como tal.

Q. 10 � UM CORPO MALEÁVEL ACELERADO POR UM
CORPO ESFÉRICO
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