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Quem foi Nicolau Copérnico?Quem foi Nicolau Copérnico?Quem foi Nicolau Copérnico?Quem foi Nicolau Copérnico?

• Copérnico era membro da
igreja, além de ser
matemático e astrônomo.
Nasceu na Polônia, em 1473Nasceu na Polônia, em 1473
na cidade de Frauemburgo.
Suas ideias foram divulgadas
de forma mais contida, por
conta das retaliações que
poderia sofrer da igreja.



As observações de Galileu Galilei
• Galileu foi um físico, matemático

e astrônomo italiano, que viveu
no século XVI. Utilizou pela
primeira vez um telescópio para
observar o céu. Ele observou
Júpiter e notou que nem todos
observar o céu. Ele observou
Júpiter e notou que nem todos
os corpos celestes giravam em
torno da Terra – haviam 4
objetos que giravam em torno
de Júpiter. Este fato serviu para
sustentar as ideias de Copérnico.





• Por defender o
heliocentrismo, Galileu foi
excomungado pela igreja no
século XVII por heresia. Ele
só não foi para fogueira,
como aconteceu com
outros cientistas, como
Giordano Bruno, por que
ele negou suas ideias
Giordano Bruno, por que
ele negou suas ideias
perante julgamento público
realizado pela Inquisição.
Contudo, Galileu cumpriu
prisão domiciliar até sua
morte, já completamente
cego





LEIS DE KEPLER

PRIMEIRA LEI DE KEPLER: Os planetas 
descrevem órbitas elípticas, com o Sol num 

dos focos.



SEGUNDA LEI DE KEPLER

• O raio que liga um planeta ao Sol descreve
áreas iguais em tempos iguais (lei das áreas).

PERÉLIO AFÉLIO



A influência de Tycho Brahe
• Brahe era um astrônomo

dinamarquês que tinha, na
época, a maior tecnologia para
acompanhar o movimento dos
astros. Seus equipamentos
estavam instalados no casteloestavam instalados no castelo
Uraniborg. Esse castelo de luxo
possuía: 40 famílias, 1 alce, 1
anão chamado Jeppe, 1
calabouço, diversas ferramentas,
1 fábrica de papel e um
laboratório alquimia.



• Tycho morreu após ter sua bexiga rompida, depois de
beber muita cerveja, em uma festa. Sua personalidade
era problemática. Após perder uma aposta com um
outro cientista para saber quem era o melhor
matemático, acabou tendo seu nariz cortado e usou no
lugar uma prótese de bronze. Com a morte de Tycho,
Kepler pôde ter acesso aos dados observacionais das
trajetórias dos planetas. Isso foi crucial para Kepler na
formulação de seus três leis.formulação de seus três leis.



Questões
1) Qual a diferença entre geocentrismo e heliocentrismo?
2) Como era o modelo de Universo proposto por Copérnico?
3) Porque Copérnico não defendeu veementemente suas

ideias sobre o Universo?
4) Qual foi a evidência observada por Galileu Galilei que

ajudava a considerar correta a hipótese de Copérnico?
5) O que são as Luas Galileanas? Como se chamam?5) O que são as Luas Galileanas? Como se chamam?
6) Por quê Galileu não foi condenado à morte na fogueira

por heresia pela Igreja?
7) Para Kepler, como eram as trajetórias dos planetas?
8) O que é periélio e afélio? Em qual desses pontos os

planetas estão mais rápidos? Em que ponto ele estará
mais lento?

9) Qual a contribuição de Tycho Brahe para a formulação das
Leis de Kepler?
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