
Movimentos da Terra 

Modelo Heliocêntrico 



Lembrando.... 

Modelo Geocêntrico: 
A Terra se encontra no centro do Universo 

1. É o modelo mais antigo e intuitivo; 

2. Era defendido pelos maiores pensadores da 
época; 

3. Foi descrito por Ptolomeu (90 – 168 d.C.) na 
obra “Almagesto” ; 

4. Os Astros movimentavam em torno da Terra em 
epiciclos 

 

       



Modelo Geocêntrico 



Modelo Heliocêntrico 



Modelo Heliocêntrico 
Historicamente, o heliocentrismo era 

oposto ao geocentrismo. O matemático e 

astrônomo polonês Nicolau Copérnico 

(1473 – 1543) foi o primeiro a apresentar 

um modelo matemático preditivo 

consistente deste modelo, mas somente 

no século XVI, com Galileu Galilei (1564 – 

1642) o tema ganhou notoriedade 

explícita ao suscitar e estabelecer o 

divórcio entre o pensamento dogmático 

religioso e o pensamento científico;  



Modelo Heliocêntrico 
Porque o Heliocentrismo é um modelo mais “prudente” para 
organizar o sistema Solar ( Universo)? 



Modelo Heliocêntrico 
“Complicadores” do Modelo: 

1. Para explicar os fenômenos da Terra, devemos considerar no 
mínimo 2 movimentos: 

Translação: 

 

 



Modelo Heliocêntrico 
“Complicadores” do Modelo: 

1. Para explicar os fenômenos da Terra, 
devemos considerar no mínimo 2 
movimentos: 

Rotação: 

 



Modelo Heliocêntrico: 
“Complicadores” do Modelo: 

 2.  Calculando as velocidades 
desses movimentos.... 

 

Rotação: 1675 km/h 

Considerando um ponto no equador (R = 
6.400 km) e o período aproximado 
de rotação (T = 24 h) 

 



Modelo Heliocêntrico: 
“Complicadores” do Modelo: 

 2.  Calculando as velocidades 
desses movimentos.... 

 

Translação: Quando a Terra está 
mais próxima do Sol, sua 
velocidade devido o movimento de 
translação é maior do que quando 
está mais distante. Mas em média, 
podemos arredondar o valor para 
30 km/s!! 



Modelo Heliocêntrico 
O Barco de Galileu: 

 



Modelo Heliocêntrico 
O Barco de Galileu: 

 



Modelo Heliocêntrico 
O Barco de Galileu: 

Galileu enuncia que quando várias coisas se 

movem juntas com velocidade constante, 

compartilhando do mesmo movimento, este 

movimento não pode ser percebido por nenhuma 

experiência* 

 

Pêndulo de Foucault : 



Modelo Heliocêntrico 
Pêndulo de Foucault : 

Foi uma experiência concebida para demonstrar a rotação 

da Terra em relação a seu próprio eixo. A primeira 

demonstração data de 1851, quando um pêndulo de 

30 kg foi fixado ao teto do Panteão de Paris por um fio de 

67 metros de comprimento. Durante o movimento, a areia 

ia se escorrendo da esfera, com a intenção de marcar no 

chão a trajetória do pêndulo; o rastro deixado pela areia 

não se sobrepunha um ao outro, mas sim existia um 

espaçamento entre um e outro a cada período do pêndulo 

completado. 



Modelo Heliocêntrico 
Pêndulo de Foucault : 


