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Problema 1                         Quantos Modelos Planetários? 

Naquela noite, depois de umas férias no alto das montanhas suíças onde, diante de uma paisagem 

deslumbrante e a respirar um ar puríssimo, o silêncio só era interrompido pelo chocalhar típico dos 

sinos das vacas que pastavam nas encostas, o Professor Antunes começava a enfrentar o reinício da 

atividade escolar. E teve um sonho muito estranho. Repare na conversa com a mulher Manuela nesse 

dia ao pequeno-almoço. 

 

Professor Antunes (PA): - Sabes que hoje sonhei que a Alice, aquela aluna de que te tenho falado, irmã 

da Sara, me contactou com dúvidas sobre Análise Combinatória que tinha começado a estudar. 

Manuela (MA): - Não me digas que agora tiras dúvidas em sonhos!   

PA: - Não, mas ponho problemas cósmicos! 

MA (rindo): - Cósmicos ou cómicos? 

PA: - Este é mesmo cósmico e foi-me sugerido por aquele livro, magnifico, que acabei de ler, escrito 

pelo Prémio Nobel da Física de 1979, Steven Weinberg1, Explicar o Mundo2. Tem a ver com Kepler, o 

movimento dos seis planetas conhecidos na altura, Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno e 

com os Sólidos Platónicos. 

MA: - Sólidos Platónicos?! 

PA: - Sim, eram ideais de Platão. Trata-se de poliedros convexos3 cujas faces são polígonos regulares e 

todas “iguais”4, e nos quais todos os vértices têm o mesmo número de arestas neles incidentes. Há só 

cinco: o Tetraedro, o Cubo, o Octaedro, o Dodecaedro e o Icosaedro. 

 

Bebeu mais um golo de café, deu uma dentada numa convidativa torrada que a mulher lhe estendeu 

para ele não parar a explicação que estava a despertar muito a sua curiosidade, e continuou: 

PA: - Kepler enfrentava o problema de encontrar um modelo para o Sistema Planetário que estivesse 

de acordo com a proposta de Copérnico para a ordem das distâncias ao Sol dos planetas e a dimensão 

 
1 Weinberg faleceu em 23 de Julho deste ano. 
2 Um livro fascinante editado pela Editora Marcador. Pode apreciar a genialidade do autor e a sua fortíssima personalidade vendo     
   a apresentação que fez do livro neste link. Tencionamos voltar ao livro… 
3 Isto significa que segmentos que unem dois quaisquer pontos sobre as faces não “saem” do poliedro.  
4 Aqui iguais significa congruentes: pode obter-se uma face a partir de outra por rotações e translações, isometrias portanto.    

https://www.youtube.com/watch?v=g-y3DPJRVhE


relativa das suas órbitas. Procurava encontrar seis esferas5, que imaginava transparentes, com o 

mesmo centro e escolhidas de forma que cada planeta se movesse numa órbita que seria um círculo 

máximo de uma delas e o quociente dos raios de duas órbitas consecutivas, das esferas, portanto, 

correspondesse ao quociente das distâncias indicadas por Copérnico.  

MA: - E o que é que têm os sólidos platónicos a ver com isso?! 

PA: - Aí está, ele notou que em cada sólido platónico se pode inscrever uma esfera de forma que os 

centros das suas faces sejam os pontos de tangencia das faces à esfera, e também circunscrever outra 

esfera que toque em todos os seus vértices.  

E imaginou um modelo: a esfera de Mercúrio inscrita num sólido platónico, sólido que por sua vez 

estava inscrito na esfera de Vénus, que estava inscrita num outro sólido platónico por sua vez inscrito 

na esfera da Terra e assim sucessivamente. E notou que, entre as várias sequências de sólidos 

possíveis, era possível escolher uma6 de forma que os quocientes dos raios das órbitas estivessem de 

acordo, ou quase, com o modelo de Copérnico!  

Ele estava, como Platão, intrigado com a existência de apenas cinco sólidos platónicos, mas agora tinha 

uma explicação metafísica para esse número. Eram os necessários e suficientes para suportar o modelo 

planetário: cinco sólidos seis esferas com o espaçamento perfeito.  

Kepler estava fascinado! 

 

Nota que na altura estes seis planetas e o Sol eram encarados como todo o Universo, criado desde o 

princípio dos tempos. Não estranha que Kepler visse nos sólidos platónicos um molde fundamental 

para essa Criação.  

MA: - Estou a ver que acordaste antes de propor o problema à Alice. 

PA: - Por acaso não. Antes de acordar recordo que ainda lhe mostrei que há 120 formas de ordenar os 

cinco sólidos platónicos de forma a suportar sistemas planetários, mas que, como a razão entre os 

raios das esferas inscrita e circunscrita são os mesmos para o cubo e o octaedro e também para o 

dodecaedro e o icosaedro7, só algumas dessas conduzem a modelos distintos disponíveis para Kepler. 

E foi então que lhe pedi, avisando-a de que o problema era muito, muito simples, para descobrir 

quantos eram esses modelos. 

MA: - Então e agora, vais contar o sonho à miúda? 

PA (sorrindo): - Não! … vou esperar que ela veja o site do Clube da SPM e me telefone com o resultado! 

 
5 De facto, Kepler considerou invólucros delgados, limitados por duas esferas concêntricas cujos raios davam as distâncias mínima e  
   máxima do planeta ao Sol.  
6 A seleção de Kepler foi: esfera de Mercúrio, octaedro, esfera de Vénus, icosaedro, esfera da Terra, dodecaedro, esfera de Marte,  
   tetraedro, esfera de Júpiter, cubo, esfera de Saturno.  
   Quer calcular os quocientes dos raios de esferas consecutivas e comparar com os que obtém a partir dos valores atuais para os raios das  
   órbitas? 
7 Quer verificar caro leitor/a? 


