
FIS2010 - Fundamentos de Astronomia e Astrof́ısica A

LISTA 2: Leis de Kepler; Gravitação Universal; Forças diferenciais gravitacionais; Planetologia

Dados: Massa do Sol: M⊙ = 1, 989 × 1030 kg; Massa da Terra: M⊕ = 5, 97 × 1024 kg; Massa da Lua: ML =
7, 347 × 1022 kg; Distância Terra-Sol: 1 UA = 149598000km; Distância Terra-Lua: dTL = 384000km; Raio da
Terra: R⊕ = 6378 km; Velocidade da luz: c ≈ 3 × 108 m/s; G = 6, 673× 10−11m3kg−1s−2.

1. Em que ponto de uma órbita eĺıptica um planeta apresenta a maior velocidade? Justifique sua resposta em
termos da conservação da energia.

2. O cometa Halley se move em uma órbita eĺıptica em torno do Sol. No periélio, a distância entre o cometa
Halley e o Sol é igual a 5,75×107 km; no afélio é igual a 5,26×109 km. Calcule: a) O semi-eixo maior; b) A
excentricidade; c) O peŕıodo orbital; d) Sua velocidade na posição do periélio e no afélio.

3. Um satélite é lançado a 300 km de altura da supeŕıcie da Terra, com velocidade paralela á superf́ıcie.
a) Qual o valor de sua velocidade para descrever uma órbita circular?
b) E para descrever uma órbita parabólica?
c) E para descrever uma órbita eĺıptica com excentricidade 0,05 e perigeu no ponto de lançamento?

4. Dados a massa da Terra (M⊕ = 5, 97 × 1024 kg) e o raio da Terra R⊕ = 6370 km). Calcule:
a) A velocidade de escape da Terra para uma part́ıcula na sua superf́ıcie.
b) A velocidade de escape da Terra para uma part́ıcula a 1000 km de sua superf́ıcie.
c) O raio de um buraco negro com massa igual à massa da Terra.

5. A partir da equação da órbita r = a(1−e
2)

1+e cosθ
, onde r, a, e θ são definidos como na figura abaixo. Mostre que,

para θ = 0◦ e θ = 180◦, essa equação dá a posição do periélio (rP = a(1 − e)) e do afélio (rA = a(1 + e)),
respectivamente.

6. Calcule a razão entre a força de maré na Terra, causada pelo Sol, e a força de maré na Terra, causada pela
Lua. Qual é a maior? Quantas vêzes é maior?

7. Se a maré alta, hoje, acontece ao meio dia, a que horas ocorrerá a próxima maré alta? E a seguinte?

8. O que é precessão? Qual o seu efeito na posição das estrelas? Ela tem efeito nas estações? Explique. Por que
o ponto Áries tem esse nome se ele se localiza na constelação de Peixes?

9. Quais os dois tipos básicos de planetas encontrados no sistema solar? Quais as diferenças básicas dos dois
tipos?

10. Descreva os aspectos básicos da hipótese nebular para a formação do sistema solar, e dê três exemplos de
como essa teoria explica alguns aspectos observados atualmente no sistema solar.

11. Calcule a temperatura máxima que a Terra deveria ter para ter hidrogênio atômico (mH = 1,6 ×10−27 kg)
em sua atmosfera. E a temperatura mı́nima para que o oxigênio(mO = 16 mH) escapasse de sua atmosfera.
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