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Resumo 

 
Esta oficina divide-se em duas partes. Em primeiro lugar apresentam-se atividades para ajudar 

a comparar os diferentes planetas entre si. São oferecidos conteúdos significativos nas tabelas 

de informações para que não fiquem sem sentido e contextualização. Para isso apresentam-se 

modelos do Sistema Solar de diferentes pontos de vista: distâncias, diâmetros, densidades, 

gravidades superficiais, etc. 

 

Na segunda parte, considera-se Júpiter e seus satélites galileanos como um bom modelo de 

“pequeno sistema planetário”, sendo estudado mediante o uso de um conjunto de fotografias 

que foram tiradas anteriormente. 

 

Atualmente, vários métodos são utilizados para encontrar exoplanetas, mais ou menos 

indiretamente. Foi possível detectar mais de 30 sistemas planetários múltiplos. Vamos 

compará-los, de alguma maneira, com o Sistema Solar e os satélites galileanos de Júpiter. 

 

 
 

Fig. 1: O primeiro planeta 2M1207b observado diretamente. Possui massa de 3,3 vezes a massa de Júpiter e 

orbita a 41UA da  anã  marrom.  Em 2006, um disco de pó é encontrado ao redor da estrela mãe, proporcionando 

evidência da formação dos planetas sobre o mesmo que uma estrela normal (Foto: ESO).  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Primera_foto_planeta_extrasolar_ESO.jpg
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Objetivos 
 

 Compreender o significado dos valores numéricos que resumem as tabelas de dados dos 

planetas do Sistema Solar. 

 Deduzir o raio e o período de rotação dos satélites galileanos de Júpiter mediante o uso de 

um conjunto de observações fotográficas. 

 Calcular a massa de Júpiter usando a terceira lei de Kepler. 

 Entender as principais características dos sistemas planetários extra-solares por meio de 

um paralelismo estabelecido com Júpiter e seus satélites galileanos. 

O Sistema Solar e as tabelas de dados  

O Sistema Solar incentiva os alunos a realizarem comparações entre os diferentes planetas, 

motivará a elaboração de maquetes comparando diferentes aspectos. Para poder realizar este 

feito é necessário usar os dados da tabela 1.  
  

Planeta Diâmetro (km) Distância ao Sol (km) 

Sol 1.392.000  

Mercúrio 4.878 57,9 106 

Vênus 12.180 108,3 106 

Terra 12.756 149,7 106 

Marte 6.760 228,1 106 

Júpiter 142.800 778,7 106 

Saturno 120.000 1.430,1106 

Urano 50.000 2.876,5 106 

Netuno 45.000 4.506,6 106 
 

Tabela 1: Dados dos corpos do Sistema Solar 

 

O principal objetivo do modelo é tornar os dados compreensíveis. Os milhões de km não são 

facilmente imagináveis, porém é traduzida a distância e tamanho que eles costumam utilizar 

pois, são mais acessíveis. 

 

Várias maquetes do Sistema Solar 

Maquetas de diâmetros 

Em um papel grande de cor amarela, recorta-se um círculo que representará o Sol. Os 

diferentes planetas serão recortados em cartolina e suas características morfológicas 

desenhadas. Finalmente serão colados todos sobre o disco solar. 

 

A seguir figuram os resultados obtidos com uma escala de 1 cm por cada 10.000  km: Sol 139 

cm, Mercúrio 0.5 cm, Vénus 1.2 cm, a Terra 1.3 cm, Marte 0.7 cm, Júpiter 14.3 cm, Saturno 

12.0 cm, Urano 5.0 cm e Netuno 4.9 cm. 
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Sugestão: a maquete anterior pode ser realizada pintando os planetas sobre uma camiseta, 

sempre seguindo a escala. Fica mais bonito se forem pintados alguns detalhes. 

 

              
 

Fig. 2a e 2b: Exemplos de camisetas 

 

Maquete de distâncias 
 

Se nos forcarmos somente nas distâncias entre os planetas é possível elaborar outra maquete 

para colocar em qualquer corredor da escola. Basta cortar uma cartolina em tiras de 10 cm de 

comprimento, que uniremos até formar uma longa fita de vários metros (figura 3). A seguir, é 

colado nas distâncias correspondentes o nome dos diferentes planetas. 

 

É utilizado uma escala de 1 cm para cada 10 milhões de km, os resultados obtidos são 

Mercúrio 6 cm, Vênus 11 cm, Terra 15 cm, Marte 23 cm, Júpiter 78 cm, Saturno 143 cm, 

Urano 288 cm e Netuno 450 cm. 

 

 

Fig. 3: Maquete de distâncias. 

Uma opção interessante para este modelo consiste em usar um rolo de papel higiênico 

utilizando os tamanhos indicados como unidades. Por exemplo, é possível ter como escala 1, 

uma porção de papel para cada 20 milhões de km. 
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Maquete de diâmetros e distâncias 
 

O seguinte desafio consiste em fazer a maquete que represente os corpos em escalas e 

distâncias correspondentes. Porém, não é tão simples como parece encontrar uma escala que 

permita representar os planetas por objetos não tão pequenos e que as distâncias entre eles que 

não sejam exageradamente grandes, já que nesse caso não seriam representáveis e o modelo 

seria pouco útil para os alunos, sem compreenderem suficientemente bem. Como sugestão, 

uma boa ideia é usar o pátio para fazer o modelo e usar bolas para os planetas já que existem 

bolas de qualquer diâmetro. 

 

 
 

Fig. 4: O Sol e os planetas da maquete de diâmetros e distâncias. 

 

Oferecemos uma possível solução como exemplo. Em um extremo do pátio colocamos uma 

bola de basquete de aproximadamente 25 cm de diâmetro que representa o Sol. Mercúrio será 

a cabeça de uma agulha (1 mm de diâmetro) situado a 10 m do Sol.  A cabeça, um pouco 

maior, de outra agulha (2 mm de diâmetro) será Vênus a 19 m do Sol; a Terra é a cabeça de 

outra agulha como a anterior (2 mm), a 27 m do Sol. Marte é outra cabeça de agulha, um 

pouco menor (1 mm) situada a 41 m do Sol. Normalmente aqui termina o pátio da escola, se é 

que não acabou antes. Os seguintes planetas terão que estar postos em outros lugares fora do 

pátio, pois ao estarem próximos da escola os alunos conhecerão bem as distâncias. Uma bola 

de ping-pong (2.5 cm de diâmetro) corresponde à Júpiter a 140 m do Sol. Outra bola de ping-

pong (2 cm de diâmetro) será Saturno, a 250 m do Sol. Uma bolinha de gude (1 cm de 

diâmetro) representará Urano a 500m  do Sol, e outra bolinha de gude (1 cm) situada a 800 m 

será Netuno. 

 

É necessário ressaltar que este sistema planetário não cabe em nenhuma escola. Mas deve-se 

considerar que se reduzirmos as distâncias, os planetas seriam menores que a cabeça de uma 

agulha e praticamente seriam impossíveis de visualizar. Para finalizar, os alunos podem 

calcular qual é a escala utilizada para elaborar este modelo. 
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Maquete no plano da cidade 
 

A ideia é simples, usar a escala de um mapa para imaginar na cidade onde está localizada a 

escola, a posição dos diferentes planetas e se o Sol está situado na porta do centro escolar. 

Como exemplo, é apresentado o plano de Barcelona com diferentes objetos (frutas e legumes) 

que estariam postos nas diferentes ruas para, desta forma, podermos imaginar melhor as 

dimensões. Como exercício, sugere-se a realização do mesmo trabalho com o plano da 

própria cidade. 

 
 

Fig. 5: Mapa da ampliação de Barcelona com alguns planetas. 

 

No plano da figura, Mercúrio é um grão de caviar, Vênus e a Terra ervilhas, Marte um grão de 

pimenta, Júpiter uma laranja, Saturno uma tangerina e Urano e Netuno um par de nozes; e o 

Sol, como não há nenhuma esfera vegetal suficientemente grande, os próprios alunos o 

imaginam como uma esfera do tamanho de uma máquina de lavar louças. Qualquer leitor 

pode fazer o mesmo com sua própria cidade. 
 

    
 

Fig. 6a e 6b: Fotos da cidade de Metz. 
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Na cidade de Metz (França) há um Sistema Solar disposto através de suas ruas e praças, com 

os correspondentes planetas acompanhados de painéis de informação para o transeunte. 

 
Maquete de distâncias-luz 
 

Em astronomia, é comum se usar o ano-luz como unidade de medida. Esta mesma ideia pode 

ser ilustrativa para um modelo do Sistema Solar. Basta considerar a velocidade da luz c = 

300.000 km/s. Portanto, a distância que corresponde a 1 segundo-luz é de 300.000 km. Por 

exemplo, para a Lua que está posicionada a 384.000 km, o tempo que a luz demora em chegar 

da Lua à Terra é de: 

segundos3,1
000.300

000.384
  

 
Fig. 7: Outro exemplo de modelo 

 

Usando estas unidades será solicitado aos alunos que calculem o tempo necessário para que a 

luz do Sol chegue a cada um dos planetas do Sistema Solar (para a solução acrescentamos o 

tempo que a luz do Sol demora para chegar a Mercúrio que é de 3,3 minutos; a Vênus 6,0 

min.; à Terra 8,3 min.;  a Marte 12,7 min.; a Júpiter 43,2 min.; a Saturno 1,32 horas; a Urano 

2,66 horas; e a Netuno 4,16 horas).  

 

Podemos propor-lhes que imaginem como seria uma conversa via vídeo-conferência entre o 

Sol e qualquer planeta. 

 
Modelo de tamanhos aparentes do disco solar de cada planeta 
 

De um planeta, por exemplo, a Terra, o Sol observa-se sob um ângulo α (figura 8). Para 

valores de α muito pequenos, toma-se tão α = α (em radianos) 

 
 
 
 
 

Fig. 8: O Sol é visto da Terra sob um ângulo α.  

 

Sol 
Terra 
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Sabendo que o diâmetro solar é de 1,4.106 km, ou seja, um raio de 0,7.106 km, e que a 

distância Terra-Sol é 150.106 km, se deduz: 

 

radianostg 0045,0
10150

10·7,0
6

6




   

 

E em graus: 

º255,0
1800045,0





 

 

Ou seja, da Terra, o Sol é visto do tamanho 2.0,255º = 0,51º, isto é, aproximadamente meio 

grau. Repetindo o mesmo processo para cada planeta, obtêm-se os resultados da seguinte 

tabela 2 e pode-se representar seu tamanho (figura 9). 
 

Planetas Tan α α (º) α (º) aprox. 

Mercúrio 0,024 1,383 1,4 

Vênus 0,0129 0,743 0,7 

Marte 0,006 0,352 0,4 

Júpiter 0,0018 0,1031 0,1 

Saturno 0,000979 0,057 0,06 

Urano 0,00048 0,02786 0,03 

Netuno 0,0003 0,0178 0,02 
 

Tabela 2: Resultados para os diferentes planetas. 

 

 
Fig. 9: O Sol visto de cada planeta: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte,  Júpiter,  Saturno, Urano e Netuno. 

 

Modelo de densidades 
 
O objetivo deste modelo consiste em procurar amostras de materiais que sejam facilmente 

manipuláveis e que tenham uma densidade similar para cada um dos corpos do Sistema Solar, 

desta forma podendo “sentir nas mãos”. 

 

Planetas Densidade (g/cm3) 
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Sol 1,41 

Mercúrio 5,41 

Vênus 5,25 

Terra 5,52 

Lua 3,33 

Marte 3,9 

Júpiter 1,33 

Saturno 0,71 

Urano 1,3 

Netuno 1,7 

 
Tabela 3: Densidades dos corpos do Sistema Solar 

 

             
 

Fig. 10: Modelo de densidades. 

 

Partindo da tabela 3 de densidades dos planetas, basta comparar com as densidades de 

diversos minerais (em todas as escolas costuma-se ter uma coleção de materiais) ou em alguns 

casos usar amostras de outros materiais fáceis de encontrar, como o vidro, cerâmica, madeira, 

plásticos, etc. A seguir, apresentamos a tabela 4 com alguns exemplos de densidades que sirva 

para a orientação de alguns materiais. 
 

Minerais Densidade Outros materiais Densidade 

Gesso 2,3 Glicerina 1,3 

Ortosa 2,6 Rolha 0,24 

Enxofre l,l-2,2 Alumínio 2,7 

Halita 2 Ferro 7,86 

Quartzo 2,65 Cimento 2,7 - 3,1 

Bórax 1,7 Vidro 2,4 - 2,8 

Blenda 4 Estanho 7,3 

Pirita 5,2 Argila 1,8 - 2,5 

Hematites 5,4 Baquelita 1,25 

Calcita 2,7 Madeira de roble 0,90 

Galena 7,5 Madeira de pino 0,55 

 
Tabela 4: Exemplos de densidades de alguns materiais. 
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Em caso de utilizar outro tipo de material que não figure nesta tabela 4, é muito fácil calcular 

sua densidade. Basta pegar uma porção deste material, pesá-lo para conhecer m e introduzi-lo 

em um recipiente de água e medir seu volume V. A densidade d do material será, 

V

m
d   

 

Realmente deve-se ressaltar aos alunos que Saturno “flutuaria” na água, sua densidade é 

menor que 1. 

 
Modelo de achatamento dos planetas 
 

Para visualizar a deformação (achatamento) dos planetas gasosos devido à força centrífuga 

gerada por sua rotação, construiremos um singelo modelo. 

 

Tal como pode ser visto na figura 11, com um pedaço de pau e umas tiras de cartolina é 

possível construir este singelo modelo que ao girar reproduz o achatamento dos planetas do 

Sistema Solar. 
 

1. Recorte tiras de cartolina de 35x1 cm. 

2. Amarre a um pedaço de pau cilíndrico de 50 cm de comprimento e 1 cm de diâmetro, 

fazendo com que não subam ou baixem pela parte superior, enquanto na parte inferior 

possam ser deslocados com liberdade ao longo do pedaço de pau. 

3. Gire, situando-o entre as duas mãos e fazendo um rápido movimento de rotação em um 

sentido e outro. Observe como a força centrífuga deforma as bandas de cartolina (figura 

11) da mesma forma que atua sobre os planetas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11: Modelo para simular o achatamento 

 

Modelo sobre velocidades de rotação. 
 
Todos os planetas não percorrem sua órbita com a mesma velocidade (tabela 5), fato 

conhecido pela ciência. 
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Planeta 
Velocidade orbital media 

(km/s) 

Distância ao Sol 

(km) 

Mercúrio 47,87 57,9 106 

Vênus 35,02 108,3 106 

Terra 29,50 149,7 106 

Marte 24,13 228,1 106 

Júpiter 13,07 778,7 106 

Saturno 9,67 1.430,1106 

Urano 6,84 2.876,5 106 

Netuno 5,48 4.506,6 106 
 

Tabela 5: Dados dos corpos do Sistema Solar 

 

O mais rápido é o planeta Mercúrio e o mais lento e afastado é Netuno. Já os romanos tinham 

observado que Mercúrio era o mais rápido de todos os planetas e por isso o representaram 

como o mensageiro dos deuses com asas nos pés. Sobre o deslocamento dos planetas 

observáveis a olho nu, sem a ajuda da ótica, é fácil comprovar que Júpiter e Saturno se 

movimentam mais lentamente sobre as constelações zodiacais comparado com Vênus ou 

Marte. 

 

Da terceira lei de Kepler P2/a3 =K, se deduz que a velocidade de translação decresce ao 

incrementar a distância.  

 

     
 

Fig. 12a, 12b e 12c: Simulando o movimento circular dos planetas.. 

 

Para poder visualizar esta relação é possível usar algumas simulações que se encontram na 

web, mas há uma forma singela de experimentar esta situação. Basta usar um pedaço de corda 

e amarrar no final dela um objeto um pouco pesado, por exemplo, uma ruela. Se segurarmos a 

corda pelo outro extremo ao que fixamos a ruela, girará como uma onda acima de nossa 

cabeça; logo veremos que ao ir soltando, a corda irá perdendo velocidade, da mesma forma 

que se retirarmos a corda, a velocidade irá aumentar. De fato, é também um problema de 

conservação da quantidade de movimento. 

 

Particularmente, podemos preparar um modelo de Sistema Solar com ruelas e pedaços de 

corda de comprimento semelhantes ao raio da órbita (seguiremos supondo um movimento 

circular para todos eles) mais uns 20 cm. Faremos um nó, no lugar do ponto da ruela, 
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exatamente o raio mencionado. Desta forma podemos segurar a corda pela zona do nó e fazê-

la girar com a longitude desejada. 

 

Para usar o modelo é necessário segurar uma das cordas pela zona do nó e girá-la acima de 

nossa cabeça, em um plano paralelo ao solo com a mínima velocidade para que seja possível. 

Veremos que esta velocidade é maior nos casos em que o raio for menor. 

 

Modelo de gravidades superficiais 

A fórmula da força gravitaciona 
2d

Mm
GF   permite calcular a gravidade superficial que atua 

sobre a superfície de qualquer planeta. Basta considerar a massa unidade (m = 1) sobre a 

superfície do planeta (d = R), obtemos 
2R

GM
g   no qual basta substituir a massa do planeta 

por M = 4/3 πR
3
ρ, então: 

RGg  
3

4
 

 

no qual G = 6.67 10-11 é a constante da gravitação universal, ρ a densidade e R o raio do 

planeta. Substituindo estes dois últimos pelos valores que figuram na tabela 1, é possível 

calcular o valor da gravidade superficial g. para todos os planetas. 
 

Planeta R Raio equatorial (km) g Gravidade sup. p Densidade 

Mercúrio 2.439 0,378 5,4 

Vênus 6.052 0,894 5,3 

Terra 6.378 1,000 5,5 

Marte 3.397 0,379 3,9 

Júpiter 71.492 2,540 1,3 

Saturno 60.268 1,070 0,7 

Urano 25.559 0,800 1,2 

Netuno 25.269 1,200 1,7 
 

Tabela 6: Gravidade superficial e densidades dos corpos do Sistema Solar. 

 

Vejamos alguns exemplos,  

7.324394.5
3

4
gmercurio  G  

9.860523.5
3

4
gvenus  G   

de forma semelhante é possível calcular os demais (os resultados são Marte 3.7, Júpiter 24.9, 

Saturno 10.5, Urano 7.8 e Netuno 11.8, que são da ordem de magnitude dos valores aceitos). 

 

Modelo das balanças de banheiro 
 
Neste caso o modelo consiste em preparar um conjunto de 9 balanças de banheiro (8 planetas 

e a Lua) para que os estudantes, ao se pesar nelas, possam saber o que pesariam em cada um 

dos planetas. 
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Evidentemente, é preciso repetir exatamente o mesmo procedimento para cada planeta, 

somente desta forma é que serão explicadas as particularidades do astro. Essencialmente, a 

ideia é abrir uma balança de banheiro e substituir o disco dos pesos por outro com os novos 

pesos que serão marcados sobre o círculo, calculando o peso equivalente ao terrestre mediante 

uma simples proporção. 

 

1. Primeiro abra a balança. Na maioria dos modelos há duas molas que fixam a base. 

Lembre que é necessário montar novamente (figuras 13a e 13b). 

2. Após aberta a balança, é necessário substituir, ou pôr em cima, o disco de pesos 

“terrestre” pelo que tenha desenhado após fazer os cálculos dos pesos equivalentes no 

outro planeta. 

3. Na tabela seguinte segue as gravidades superficiais da Lua e dos diferentes planetas do 

Sistema Solar. Em uma coluna figuram em valores absolutos (m.s-2) e na outra em 

valores relativos com relação à gravidade terrestre. Estes valores são os que devem 

aplicar-se às unidades de peso “terrestres” da balança para converter nos valores 

correspondentes a outro planeta (somente é necessário fazer uma proporção ou regra 

de três). 

4. Finalmente, é necessário fechar a balança para poder comprovar o que pesa a Lua. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Gravidades superficiais para cada corpo do Sistema Solar. 

 

                    
 

 Fig.13a e 13b: Balança de banheiro com o disco substituído. 

 

Planeta Gravidade (m.s
-2

) Gravidade (T=1) 

Lua 1,62 0,16 

Mercúrio 3,70 0,37 

Vênus 8,87 0,86 

Terra 9,80 1,00 

Marte 3,71 0,38 

Júpiter 23,12 2,36 

Saturno 8,96 0,91 

Urano 8,69 0,88 

Netuno 11,00 1,12 



Publicaciones de NASE  Planetas e exoplanetas  
 
 

 
 

Fig. 14: Modelo do Sistema Solar com balanças de banheiro. 

 

Modelos de crateras   
A maioria das crateras do Sistema Solar não tem origem vulcânica, mas é resultado da queda 

de fragmentos sólidos do espaço sobre a superfície dos planetas e satélites. 

 

1. Primeiro cubra o chão com jornais velhos para não sujar o chão. 

2. Coloque dentro de uma bandeja uma capa de 2 a 3 cm de farinha, distribuindo-a com 

uma peneira para que a superfície fique bem lisa. 

3. Coloque uma capa de poucos milímetros de cacau em pó sobre a farinha com a ajuda 

de uma peneira (figura 15a). 

4. De uma altura de uns 2 metros, deixamos cair o projétil: uma colher de sopa de cacau 

em pó. Ao cair deixará marcas similares às crateras de impacto (figura 15b).  

5. É possível fazer a experiência variando a altura, o tipo, a forma ou a massa dos 

projetis, etc. É possível conseguir inclusive o pico central. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 15a: Simulando crateras.     Fig. 15b: Crateras resultantes. 

         

 
 

Modelos de velocidades de escape 
Se a velocidade de lançamento de um foguete não for muito grande, a força de atração do 
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próprio planeta o faz cair novamente sobre sua superfície. Se a velocidade de lançamento é 

suficientemente grande, escapa do campo gravitacional do planeta. Vejamos qual é a 

velocidade limite acima da qual o foguete poderá escapar, isto é, a velocidade mínima de 

lançamento ou velocidade de escape.  

 

Considerando as fórmulas do movimento uniformemente acelerado,,  

 

e  =  ½ at
2
  +  v0 t   

 

 v   =  at  +  v0 

 

Se substituirmos a aceleração por g e for considerada a velocidade inicial v0 nula, temos que 

verificar sobre a superfície do planeta R  = ½ gt
2
  e, também, v = gt. Eliminando o tempo 

entre elas, 

gRv 2  

 

No qual são substituídos os valores de g e R pelos que figuram na tabela 8, para calcular a 

velocidade de escape do planeta considerado. 

 

Planeta 

R raio 

equatorial 

(km) 

g 

Gravidade 

superficial 

reduzida 

Mercúrio 2.439 0,378 

Vênus 6.052 0,894 

Terra 6.378 1,000 

Marte 3.397 0,379 

Júpiter 71.492 2,540 

Saturno 60.268 1,070 

Urano 25.559 0,800 

Netuno 25.269 1,200 
 

 

Tabla 8: Radios y gravedades superficiales de los cuerpos del Sistema Solar 

 

Como exemplo, calcule as velocidades de escape de alguns planetas:  

para Terra, vterra = gR2 (2  9.81  6378)
1/2

 =11.2 km/s.  

para o menor planeta, Mercúrio,, vmercúrio =  (2   9.81  0.378  2439)
1/2 

= 4,2 km/s. 

e para o maior planeta, Júpiter, vjúpiter  =  (2   9.81  2.540  2439)
1/2 

= 60,9 km/s.  

 

Resulta evidente que en Mercurio es más fácil lanzar un cohete, que desde la Tierra, pero 

donde es más difícil es en Júpiter donde la velocidad de escape es de unos 60 km/s. 

 

(Fica evidente que em Mercúrio é mais fácil lançar um foguete do que na Terra, porém o 

lugar mais difícil é em Júpiter onde a velocidade de escape é de 60 km/s. 
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(Para poder comparar os resultados acrescentaremos que os valores aceitos para cada corpo do 

Sistema Solar são os seguintes: Mercúrio 4.3 km/s, Vênus 10,3 km/s, Terra 11,2 km/s, Marte 

5,0 km/s, Júpiter 59,5 km/s, Saturno 35,6 km/s, Urano 21,2 km/s e Netuno 23,6 km/s. Como 

observado, nossos singelos cálculos oferecem resultados aceitáveis). 

 

Modelo de foguete com uma pastilha efervescente 
Como exemplo de foguete para lançar em sala de aula sem nenhum perigo, propomos usar 

como propulsor os gases de uma aspirina ou pastilha efervescente. Basta recortar o modelo 

pelas linhas contínuas e colar nas linhas de pontos de acordo com a fotografia. 

 

Usamos uma cápsula de plástico que serve para guardar os rolos de filmes (é necessário 

comprovar que a longitude da circunferência do cilindro central do foguete pode conter a 

cápsula de plástico sem problemas). Também colamos os três triângulos como suportes do 

corpo do foguete e acrescentamos finalmente o cone na parte superior do cilindro (figuras 

16a, 16b, 16c, 16d, 17, 18, 19a, 19b e 19c). 

 

          
 

   
 

Fig. 16a, 16b, 16c e 16d: O processo em quatro fotos.. 

 

Quando finalizado o corpo do foguete, é necessário realizar o lançamento. Para isso 

colocaremos água dentro da cápsula de filmes. 1/3 de sua altura é suficiente 

(aproximadamente 1 cm). Acrescentamos 1/4 da aspirina efervescente (ou outra pastilha 

efervescente). Colocamos a tampa e o foguete em cima. Após aproximadamente 1 minuto, o 

foguete decola. Evidentemente que podemos repetir tantas vezes quanto se desejar o processo 

(ainda sobram 3/4 de aspirina, então aproveitem lançando foguetes…). 
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Fig. l9a: Corpo do foguete. É necessário colar as asas na zona pontilhada. 
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Fig. 17: Vários foguetes.              Fig. 18: Esquema simplificado.          Fig. 19b: Modelo para as três asas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. l9c: Parte coniforme na zona superior do foguete. 

 

 

Modelos de sistemas exoplanetários 
 
O Jet Propulsion Laboratory (NASA; http://planetquest.jpl.nasa.gov/) possui um catálogo de 

objetos de tamanho planetário descobertos fora de nosso Sistema Solar. No momento da 

edição deste documento, já há mais de 3000 candidatos a planetas e mais de 600 planetas 

confirmados. São os chamados exoplanetas e, com poucas exceções, todos são grandes, mais 

massivos que Júpiter, que é o maior planeta de nosso Sistema Solar. Esta é a razão pela qual 

com frequência se comparam as massas dos planetas extra-solares com a massa de Júpiter 

(1,9 1027 kg). Somente poucos deles são similares à Terra em massa e tamanho, entretanto a 

razão desta oblíqua distorção é necessário procurá-la em nossas próprias limitações 

tecnológicas. 

 

Neste trabalho são considerados os sistemas planetários com múltiplos planetas, 

concretamente se considerarão alguns sistemas com mais de três planetas conhecidos. 
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A nomenclatura dos exoplanetas é simples. Uma letra minúscula é colocada após o nome da 

estrela a partir de “b” para o primeiro planeta encontrado no sistema (por exemplo, 51 Pegasi 

b). O seguinte planeta detectado no sistema é etiquetado com a seguinte letra do alfabeto c, d, 

e, f, etc. (por exemplo, 51 Pegasi c, 51 Pegasi d, 51 Pegasi e/ou 51 Pegasi f ). 

 
Nome do Planeta Distância média, ua Período orbital, 

dias 
Massa mínima*, 

Massas de Júpiter 

Descob. ano Diâmetro aprox.**, 

km 

Ups And b 0,059 4,617 0,69 1996 tipo Júpiter 124 000 

Ups And c 0,83 241,52 1,98 1999 tipo Júpiter 176 000 

Ups And d 2,51 1274,6 3,95 1999 tipo Júpiter 221 000 

Gl 581 e 0,03 3,149 0,006 2009 Terrestre 16000 

Gl 581 b 0,04 5,368 0,049 2005 Terrestre 32 000 

Gl 581 c 0,07 12,929 0,016 2007 Terrestre 22 000 

Gl 581 g (não 

confirmado) 

0,14 36,562 0.009 
2005 Terrestre 18 000 

Gl 581 d 0,22 68,8 0,024 2010 Terrestre 25000 

Gl 581 f (não 

confirmado) 

0,76 433 0,021 
2010 Terrestre 24000 

 

 
Tabela 9: Par de sistemas extra-solares com múltiplos planetas. Dados retirados do Extra-solar Planets Catalog2 

(exceto a última coluna). *Método de velocidades radiais somente proporciona a massa mínima do planeta. O 

diâmetro que aparece na última coluna desta tabela, tem sido calculado supondo que a densidade do planeta é 

igual à densidade de Júpiter (1330 kg /m3) para o caso de planetas gasosos, e que a densidade é igual à da Terra 

(5520 kg/m3) para um planeta rochoso. 

 

Alguns exoplanetas que estão bem perto da estrela central (Gliese 876 com uma órbita mais 

próxima da estrela do que Mercúrio está do Sol). Outros possuem planetas mais longínquos 

(HD 8799 tem um sistema planetário com três planetas mais ou menos tão longe como 

Netuno está do Sol). Uma das possibilidades para visualizar estes dados consiste em construir 

modelos em escala do sistema planetário escolhido. O que permitirá comparar facilmente uns 

com os outros e com nosso Sistema Solar.  

 
Nome do 

Planeta 

Distância média, au Período orbital, 

anos 

Massa, 

Massas de Júpiter 
Diâmetro, 

km 

Mercúrio 0,3871 0,2409 0,0002 4879 

Vênus 0,7233 0,6152 0,0026 12 104 

Terra 1,0000 1,0000 0,0032 12 756 

Marte 1,5237 1,8809 0,0003 6794 

Júpiter 5,2026 11,8631 1 142 984 

Saturno 9,5549 29,4714 0,2994 120 536 

Urano 19,2185 84,04 0,0456  51 118 

Netuno 30,1104 164,80 0,0541 49 528 

 

 

Tabela 10: Planetas do Sistema Solar. 
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Atualmente sabemos que existem exoplanetas em diferentes tipos de estrelas. Em 1992 os 

rádioastrônomos anunciaram a descoberta de planetas ao redor do pulsar PSR 1257 +12. Em 

1995 anunciou-se a primeira detecção de exoplanetas ao redor de uma estrela de tipo G, 51 

Pegasi e depois foram detectados ex-planetas em órbita em torno de: uma estrela anã 

vermelha (Gliese 876 em 1998), uma estrela gigante (Edasich em 2001), uma anã estrela 

marrom (2M1207 em 2004), uma estrela de tipo K (HD40307 em 2008) e uma estrela de 

classe A (Fomalhaut em 2008), entre outras. 

 

 
Fig. 20: Planeta Fomalhaut b dentro da nuvem de pó interplanetário de Fomalhaut em uma imagem do Hubble 

Space Telescope (Foto: NASA).. 

Determinação do diâmetro de exoplanetas 

Em primeiro lugar, vamos calcular o diâmetro de dois exoplanetas incluídos na tabela 9. É 

simples, conhecida a densidade do planeta (supondo que é igual à densidade de Júpiter para os 

exoplanetas gasosos ou à densidade da Terra para os exoplanetas terrestres). Por definição, 

densidade de verifica ρ = m/V 

A massa m do exoplaneta aparece na tabela 9, e o volume V é possível obter considerando o 

planeta como uma esfera V = 4 π R
3
/3 Se substituirmos esta fórmula na anterior, é possível 

obter o raio do exoplaneta, 
                                                                

3

4

3



m
R   

Propomos ao leitor calcular o diâmetro de Gliese 581d (exoplaneta terrestre) supondo ρ = 

5520 kg/m3 (a densidade da Terra). O resultado esperado aparece na tabela 9. É possível 

repetir os cálculos para um exoplaneta não terrestre. Por exemplo, para o primeiro sistema 

planetário múltiplo que foi descoberto ao redor de uma estrela da sequência principal, Upsilon 

Andromedae. Constam três planetas, todos eles são similares a Júpiter: planetas Ups b, c e d. 

Calcular seus diâmetros assumindo ρ = 1330 kg/m3 (a densidade de Júpiter) e comparar os 

resultados com os da tabela 9. 

 

Usando estes resultados e a distância média que aparece na tabela 9, é possível produzir um 

modelo na seguinte seção. 

 

Determinação da massa da estrela central  
 
Fazendo uso dos valores da tabela 9 e a terceira das leis de Kepler, é possível estimar a massa 

da estrela central M. É bem sabido que a3/P2= const e podemos demonstrar que esta 

constante é a massa da estrela central, expressada em massas solares. Assumindo que o 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fomalhaut_with_Disk_Ring_and_extrasolar_planet_b.jpg
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movimento dos exoplanetas ao redor da estrela em uma órbita circular de raio a, é possível 

escrever: 

2

2v
m

a

mMG

a


  

Para este movimento circular, a velocidade v verifica, v
2
 = G M /a. O período P, para um 

movimento circular, é P= 2  a/v, no qual ao introduzir o valor da velocidade v anterior, se 

deduz::  

MG

a
P






32
2 4 

 

E, para cada exoplaneta, usando a terceira lei de Kepler se aplica, 

22

3

4 




MG

P

a
 

Escrevendo a relação anterior para a Terra que gira entorno do Sol, usando P=1 ano e a=1 ua, 

deduzimos a seguinte relação 

24
1




 sMG

 

Se dividirmos as duas últimas igualdades, e usando a massa do Sol como unidade, obtemos: 

M
P

a


2

3

 

no qual sabemos que a é o raio da órbita (em ua ), P o período de revolução (em anos) e 

podemos determinar a massa da estrela central dada em massas solares. 

Usando os valores da tabela 9 para o raio da órbita a e o período P para qualquer dos 

exoplanetas, é possível calcular a massa da estrela mãe (em massas solares). Utiliza-se a 

fórmula anterior, mas mudaremos as unidades utilizadas para seus membros. Em primeiro 

lugar, consideramos que 1 ua é equivalente a 150 milhões de km e além disso expressaremos 

o período em dias, 

2

3
18100395,0

P

a
M   

no qual a é o raio da órbita do exoplaneta (em km), P é o período de revolução do exoplaneta 

(em dias) e M é a massa da estrela central (em massas solares). 

 

Por exemplo, calcular a massa da estrela de Ups And e Gl 581 em massas solares (o resultado 

deve ser 1,03 e 0,03 massas solares). 

 

Modelo de escala de um sistema exoplanetário 

Em primeiro lugar, vamos escolher a escala do modelo. Para as distâncias, a escala apropriada 

é: 1 ua = 1 m. Neste caso, todos os exoplanetas podem ser postos em uma classe de tamanho 

normal, bem como os cinco primeiros planetas de nosso Sistema Solar. Se a atividade 

realizar-se ao ar livre (por exemplo, no pátio da escola) pode ser construído um modelo 

completo. Quanto ao tamanho do planeta, deve ser utilizada uma escala diferente, por 
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exemplo: 10 000 km = 0.5 cm. Neste caso, o planeta maior de nosso sistema, Júpiter, terá 7 

cm de diâmetro e o menor, Mercúrio, terá 0,2 cm de diâmetro. 

Agora podemos construir o Sistema Solar, o sistema de Upsilon Andromedae (o primeiro 

sistema extrassolar descoberto com mais de um planeta) e o sistema Gliese 581 (no qual 

parece existir um planeta em condições de habitabilidade) usando os valores de distância 

média incluídos nas tabelas 9 e 10 e os diâmetros calculados anteriormente. 

As configurações dos sistemas planetários são muito diferentes.  Alguns exoplanetas giram ao 

redor de suas estrelas bem mais perto que qualquer outro planeta em nosso próprio Sistema 

Solar que orbita em torno do Sol. Muitos planetas estão mais próximos de sua estrela do que 

Mercúrio está do Sol. Isto significa que são muito quentes. Outra diferença é que muitos 

planetas grandes estão perto de suas estrelas. A parte interna do Sistema Solar está ocupada 

pelos pequenos planetas rochosos e o primeiro dos planetas gasosos e gigantes, Júpiter, dista 

5,2 ua do Sol. Sabemos que estas diferenças são devido a um efeito de seleção consequente do 

tipo de observação e dos métodos empregados na atualidade para a detecção de exoplanetas. 

O método da velocidade radial, por exemplo, é mais sensível quando os planetas estão em 

órbitas menores e são mais massivos. Parece plausível considerar que na maioria dos sistemas 

de exoplanetas há um ou dois planetas gigantes com órbitas de dimensões comparáveis às de 

Júpiter e Saturno em nosso Sistema Solar. 

Consideremos agora a habitabilidade dos exoplanetas. A zona habitável de uma estrela é a 

região ao redor da mesma na qual um planeta atinge uma pressão atmosférica suficiente para 

manter água em estado líquido em sua superfície. Esta é uma definição conservadora e restrita 

à vida como conhecemos na Terra. Na atualidade se está estendendo este conceito as outros 

tipos de compostos orgânicos como amoníaco e metano. Cálculos aproximados indicam que 

na zona habitável do Sistema Solar, onde a água líquida pode existir (a faixa de temperatura 

de 0º a 100º C) se estende desde 0,56 a 1,04 ua. A borda interna desta zona está entre as 

órbitas de Mercúrio e Vênus e a borda exterior é exatamente fora da órbita da Terra. Somente 

dois planetas do Sistema Solar, Vênus e a Terra, são habitáveis no interior (zona azul da 

figura 21). Como sabemos, somente a Terra está habitada, Vênus é quente demais (mas só 

devido a um forte efeito estufa no planeta). Na atualidade, Gliese 581d é um exemplo de 

exoplaneta rochoso que orbita dentro da zona habitável  de sua estrela  aparece como um 

potencial candidato para conter vida extraterrestre.  Gliese 581c também estaria dentro da 

zona habitável da estrela anfitriã. Sua órbita é muito rápida (13 dias) e está situada 14 vezes 

mais próximo de sua estrela do que a Terra com relação ao Sol.  Considere isso: o menor 

tamanho da estrela permite que esta distância seja propícia para que o planeta possa conter 

água líquida e oferecer a possibilidade de vida. Seu raio é 1,5 vezes o da Terra e indica que é 

um corpo rochoso. Sua temperatura oscila entre 0ºC e 40ºC, o que faz com que seja possível a 

existência de água líquida abundante. O problema é que apresenta sempre a mesma face à 

estrela. Estes dados sugerem, segundo os modelos, que o planeta poderia ser rochoso como a 

Terra ou estar coberto por oceanos. Mas alguns estudos indicam que este planeta 

provavelmente sofre de um importante efeito estufa similar ao de Vênus.   

Gliese 581g é o primeiro exoplaneta, ainda não confirmado, que se encontra dentro da zona 

habitável, com a gravidade suficiente para manter uma atmosfera (3 a 4 vezes a massa da 

Terra) e a temperatura adequada para conter água líquida (-31ºCa -12ºC). 
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Fig. 21: Zona de habilidade planetária. Comparação entre o Sistema Solar e o sistema de exoplanetas de Gliese 

581. A banda azul indica a zona onde a vida como a conhecemos poderia existir em sistemas extraterrestres..  

 

Gliese 581e é um dos exoplanetas menores descobertos até o momento. Tem massa 

aproximada de 1.7 massas terrestres, até o momento o menor planeta descoberto e o mais 

próximo em tamanho ao planeta Terra. Mesmo que possua uma órbita muito próxima à sua 

estrela mãe em 0.03 ua, o que torna difícil possuir uma atmosfera, o coloca fora da zona 

habitável, pois a proximidade com sua estrela mãe possibilita temperaturas superiores aos 

100ºC nas quais é impossível a vida e a presença de água líquida. 

 

Ainda há muitas perguntas sem respostas a respeito das propriedades dos exoplanetas e há 

muito para estudar a respeito de suas propriedades e características. 
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