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Q. 01 – LEI DA ATRAÇÃO 
UNIVERSAL DE NEWTON



  

Q. 02 – CORPOS EXTENSOS

● A lei da Atração Universal é válida apenas para 
corpos pontuais

● Quando os corpos forem extensos devemos 
usar o centro de massa entre eles

● Quando usamos o centro de massa dos corpos 
podemos considerar que os corpos são 
pontuais. Isso não vale quando estamos dentro 
do corpo. 



  

Q. 03 – CORPOS EM ÓRBITAS 
CIRCULARES

● Velocidade Constante – > 
Aceleração Centrípeta

● A resultante é Centrípeta
● Como a única força que 

age no corpo é a força 
gravitacional, logo 
podemos fizer que:



  

Q. 03 – CORPOS EM ÓRBITAS 
CIRCULARES



  

Q. 04 – ÓRBITAS RASANTES

● Quando falamos em órbitas rasantes 
pensamos na força de atração como sendo a 
força peso:

sendo R o raio da Terra.
● Assim temos:



  

● A partir da equação do quadro 3 (Q. 03) 
podemos demonstrar e Terceira Lei de Kepler 
(ou Lei Harmônica)

Usando

usando a equação anterior da velocidade:

Q. 05 – TERCEIRA LEI DE KEPLER 
E A GRAVITAÇÃO UNIVERSAL



  

Q. 06 – CAMPO GRAVITACIONAL

● Podemos imaginar linhas 
que representa a 
aceleração da gravidade 
em torno do planeta Terra

● Podemos chamar estas 
linhas de campo 
gravitacional

● Podemos então determinar 
o valor da aceleração da 
gravidade acima da 
superfície da Terra



  

Q. 07 – INFLUÊNCIA DA ROTAÇÃO 
DA TERRA

● A aceleração da gravidade muda com a latitude
● Podemos pensar que há uma força “centrífuga” 
● No equador:
● Nos polos:
● Na latitude     será 

um caso intermediário
● Note que 



  

Q. 08 – CAMPO GRAVITACIONAL 
NO INTERIOR DA TERRA – E DE 

OUTROS CORPOS

● No interior de um corpo com massa 
uniformemente distribuída, massa M e raio R



  

Q. 09 – MHS NO INTERIOR DA 
TERRA

● Lembremos da equação inicial 
do MHS

● Observe que isso é semelhante 
à equação obtida:



  

Q. 09 – MHS NO INTERIOR DA 
TERRA

● O período de um MHS é

● O Tempo de ida e volta para o outra lado do 
planeta será



  

Q. 10 – ENERGIA POTENCIAL 
GRAVITACIONAL

● Podemos falar de 
energia potencial 
gravitacional assim como 
foi visto em energia 
potencial elétrica

● Da mesma forma 
adotamos o infinito como 
referência, ou seja, 
quando os corpos estão 
muito distantes a energia 
total do sistema será 
zero



  

Q. 11 – ENERGIA POTENCIAL 
GRAVITACIONAL NA SUPERFÍCIE 

DA TERRA – APROXIMAÇÃO 
PARA mgh

● Vamos demonstrar



  

Q. 12 – VELOCIDADE DE ESCAPE

● Suponha que seja lançado um corpo para cima 
com velocidade vo

● Assumindo que a Energia Mecânica se 
conserve, temos:
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Q. 12 – VELOCIDADE DE ESCAPE

● Suponha que seja lançado um corpo para cima 
com velocidade vo
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conserve, temos:



  

Q. 13 – EFEITO ESTILINGUE

● Lembra-se do que é 
colisão?

● Efeito estilingue...
● A quantidade de 

movimento se conserva



  

Q. 14 – MARÉS

● Como a Terra não é um referencial inercial, o 
efeito gravitacional da Lua e do Sol sobre a 
Terra aparece de ambos os lados



  

Q. 14 – MARÉS



  

Q. 14 – MARÉS



  

EXERCÍCIOS
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