
REVOLUÇÃO ASTRONÔMICA 

Parte III - Kepler 



PRINCIPAIS OBRAS DE KEPLER 

 Mysterium Cosmographicum (1596) 

 Apologia pro Tychone contra Ursum (Defesa de Tycho 
contra Ursus) (1600, inconclusa) 

 Ad Vitellionem paralipomena, quibus Astronomiae Pars 
Optica traditur (Suplementos a Vitélio, tratando da parte 
óptica da astronomia) (1604) 

 Astronomia Nova (1609) 

 Harmonice Mundi (Harmonias do Mundo) (1619) 

 Epítome da astronomia copernicana (1617-1620-1621) 

 Tabulae Rudolphinae (Tabelas Rudolfinas) (1623) 
[1627] 

 



Kepler expõe, no  

Mysterium 

Cosmographicum 

(“Segredo do Universo”, 

1596), o célebre modelo 

das esferas e dos sólidos 

perfeitos inscritos e 

circunscritos. 

MYSTERIUM COSMOGRAPHICUM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhe do diagrama kepleriano, na edição do Mysterium pertencente à 

coleção de Stillman Drake 

 



ESTATUTOS NO MYSTERIUM COSMOGRAPHICUM 

In case, friendly reader, I should offer you any occasion for rejecting the 
whole of this enterprise because of a trifling dispute, I must here 
mention to you something which I should like you to remember carefully: 
Copernicus’s purpose was not to deal with cosmography, but with 
astronomy. That is, he is not much concerned whether there is a 
mistake relating to the true proportion of the spheres, but only with 
establishing from the observations the values which are best suited for 
deriving the motions of the planets and computing their positions, as far 
as possible. (MC, 159 [trad. A. M. Duncan, 1981]; KGW I, 50) 

 

For what could be said or imagined which would be more remarkable, or 
more convincing, than that what Copernicus established by observation, 
from the effects, a posteriori, by a lucky rather than a confident guess, 
like a blind man, leaning on a stick as he walks (as Rheticus himself 
used to say) and believed to be the case, all that, I say, is discovered to 
have been quite correctly established by reasoning derived a priori, from 
the causes, from the idea of the Creation? (MC, 97–99; KGW I, 26) 

KGW = Johannes Kepler Gesammelte Werke. Ed. V. W. Dyck, M. Caspar e F. Hammer. Munich: Beck, 1937–. 



ESTATUTOS NA APOLOGIA DE TYCHO CONTRA 

URSUS 

In all acquisition of knowledge it happens that, starting out from those 
things which impinge on the senses, we are carried by the operation of 
the mind to higher things which cannot be grasped by any sharpness of 
the senses. The same thing happens also in the business of astronomy, 
in which we first of all perceive with our eyes the various positions of the 
planets at different times, and reasoning then imposes itself on these 
observations and leads the mind to recognition of the form of the 
universe. And the portrayal of this form of the universe thus derived 
from observations is afterwards called “[a body of] astronomical 
hypotheses.” (Apologia, 144 [trad. N. Jardine, 1984]; KGW XX.1, 23) 

 

Next, he [Ursus] says that hypotheses are contrived for the purpose of 
observing the celestial motions. This view is diametrically opposed to 
the truth. We can observe the celestial motions even if we hold 
absolutely no opinion about any dispositions of the heavens. The fact is 
that observation of the celestial motions guides astronomers to the 
formation of hypotheses in the right way, and not the other way round. 
(Apologia, 144; KGW XX.1, 23) 
KGW = Johannes Kepler Gesammelte Werke. Ed. V. W. Dyck, M. Caspar e F. Hammer. Munich: Beck, 1937–. 



ASTRONOMIA NOVA 

 Astronomia Nova 

 [Aitiologetos], 

seu Physica Coelestis, tradita 

comentariis de motibus stellae 

Martis, ex observationibus G. V. 

Tychonis Brahe (1609) 

 (Nova Astronomia fundamentada 

em razões, ou física celeste, 

tratada à maneira de comentário 

acerca do movimento da estrela 

Marte a partir das observações do 

cavalheiro Tycho Brahe). 

 



ESTATUTOS NA ASTRONOMIA NOVA 

I mingle the probable with the necessary and draw a plausible 
conclusion from the mixture. For since I have mingled celestial 
physics with astronomy in this work, no one should be 
surprised at a certain amount of conjecture. This is the nature 
of physics, of medicine, and of all the sciences which make use 
of other axioms besides the most certain evidence of the eyes. 
(AN, 47 [trad. W. H. Donahue, 1992]; KGW III, 19) 

 

Indeed, all things are so interconnected, involved, and 
intertwined with one another that after trying many different 
approaches to the reform of astronomical calculations, some 
well trodden by the ancients and others constructed in 
emulation of them and by their example, none other could 
succeed than the one founded upon the motions’ physical 
causes themselves, which I establish in this work. (AN, 48; 
KGW III, 20) 
KGW = Johannes Kepler Gesammelte Werke. Ed. V. W. Dyck, M. Caspar e F. Hammer. Munich: Beck, 1937–. 



ESTATUTOS NA ASTRONOMIA NOVA 

Eu inquiro sobre as causas físicas e naturais dos 
movimentos (dos planetas). O resultado eventual dessas 
considerações é a formulação de argumentos claros que 
mostram que a opinião de Copérnico sobre o mundo 
(sofrendo pequenas alterações) é a verdadeira, e que as 
outras duas [ptolomaica e copernicana] são falsas (Kepler, 
AN, in KGW, III, p. 20, trad. C. Tossato). 

KGW = Johannes Kepler Gesammelte Werke. Ed. V. W. Dyck, M. Caspar e F. Hammer. Munich: Beck, 1937–. 



 1 – Cosmologia - Nível ontológico – Estruturas macroconceituais e temáticas. 

 Pressupostos metafísicos. Ex.: Axioma platônico, redução complexo/simples,  

 hierarquia dos cosmos, força/alma, harmonia. Casos: De Caelo, Timeu, A douta 

 ignorância (Cusa), Sobre o infinito (Bruno), Mysterium e Harmonice Mundi (Kepler) 

 
 

 

 2 – Física celeste - Nível explicativo – Modelos potenciais – Estruturas T-teóricas 

 Arsenal explicativo - Poder expressivo do vocabulário da teoria. 

 Ex.: Considerações sobre a natureza dos astros, dos orbes, busca de causas para os 

 fenômenos. Casos: Hip. planetárias, Defesa (Regiomontanus), Astron. nova, Tadhkira 

 

 
 

 3 – Astronomia: Nível descritivo – Modelos parciais – Subestruturas T-não-teóricas 

 Conceitos exógenos abastecidos pela matemática/geometria via links de teorização. 

 Ex.: epiciclos, excêntricos, equantes, distâncias, órbitas. 

 Instâncias: Almagesto, Epitome do Almagesto (Regiomontanus), De Revolutionibus 

  

 

 

 4 - Nível empírico – ‘Modelos de dados’ – Estruturas T-não-teóricas 

 Ex.: Coordenadas celestes (astronomia de posição), tabelas práticas. Instâncias: 

 Tabelas Práticas (Ptolomeu), Tab. Alfonsinas (1483 e antes), Tab. Prutênicas (E. Rein- 

 hold, 1551), Tabelas Rudolfinas  (Kepler, 1627). Desigualdades, retrogradação, outras 

 anomalias. Dados observacionais (Tycho, Peuerbach, Regiomontanus, Toscanelli) O
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ESTATUTOS NA HISTÓRIA DA ASTRONOMIA 
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ASTRONOMIA NOVA 

(1) Na Astronomia Nova, Kepler parte inicialmente da hipótese 
da órbita circular — acompanhando a tradição — e vai 
passando, sucessivamente, para outras alternativas. 

(2) A chamada “lei zero” de Kepler (AN, Caps. 1-6 – o nome foi 
sugerido por Owen Gingerich para salientar sua importância 
no sistema kepleriano) é a tese de que os modelos físicos e 
astronômicos devem ser construídos tomando por centro o 
sol verdadeiro e não o “sol médio” (como fazia Copérnico). 

Posteriormente (AN, Caps. 12-14, 52, 61-62), Kepler fornece 
argumentos empíricos em prol dessa tese. 



ASTRONOMIA NOVA 

Ora, o primeiro passo em direção à determinação das causas 
físicas [dos movimentos dos planetas] está em demonstrar que 
os planos de todos os excêntricos somente podem intersectar-
se no centro do corpo solar (e não em algum ponto 
aproximado), contrário ao que pensavam Copérnico e Brahe 
(AN, in KGW, III, p. 20, trad. Tossato). 

But indeed, if this very thing [i.e. a primazia do sol verdadeiro] 
which I have just demonstrated a posteriori (from the 
observations) by a rather long deduction, if, I say, I had taken 
this as something to be demonstrated a priori (from the 
worthiness and eminence of the sun), so that the source of the 
world’s life (which is visible in the motion of the heavens) is the 
same as the source of the light which forms the adornment of 
the entire machine, and which is also the source of the heat by 
which everything grows, I think I would deserve an equal 
hearing. (AN, 379 [trad. Donahue]; KGW III, 238) 
KGW = Johannes Kepler Gesammelte Werke. Ed. V. W. Dyck, M. Caspar e F. Hammer. Munich: Beck, 1937–. 



ASTRONOMIA NOVA 

(3) A chamada hipótese vicária (AN, Cap. 16) — um 
procedimento de ajuste e estimativa de órbitas não-
circulares, mas ainda sem uma forma ou uma equação 
definida. A sua aplicação era extremamente trabalhosa e 
tediosa, o que leva Kepler a escrever: “Si difficilis captu est 
methodus, multo difficilior investigatu res sine methodo” 
(Cap. 16 — Operum Kepleri [ed. Frisch, 1858-1891], p. 246). 

Nos capítulos seguintes, Kepler vai constatando que a hipótese 
vicária não dá conta de todas as medidas. 

É importante notar que a chamada Segunda Lei é obtida por 
Kepler (no Cap. 40) ainda no contexto da hipótese vicária — 
não no contexto das órbitas elípticas —, portanto a Segunda 
Lei é obtida antes da chamada Primeira Lei. Ademais, na 
sua demonstração, Kepler comete dois passos não 
justificados, mas os erros se cancelam, resultando na lei 
correta! 

 



Nota bene: A chamada “segunda lei” 

(cap. 40) é obtida por Kepler na AN 

antes da “primeira lei” (cap. 59). 



Abaixo: O observatório espacial Kepler, 

lançado em 2009, dedicado a descobrir 

planetas extrasolares, utilizando a detecção 

de trânsitos planetários. 

  

Tanto a dinâmica de vôo do próprio 

observatório quanto a detecção de planetas 

baseiam-se na validade das Leis de Kepler. 

Acima: O campo de pesquisa do Kepler na 

Via Láctea. 



ASTRONOMIA NOVA 

And from this such small difference of eight minutes [of arc] it is clear 
why Ptolemy... accepted a fixed equant point. [...] For Ptolemy set out 
that he actually did not get below ten minutes [of arc], that is a sixth of a 
degree, in making observations. To us, on whom Divine benevolence 
has bestowed the most diligent of observers, Tycho Brahe, from whose 
observations this eight-minute error of Ptolemy's in regard to Mars is 
deduced, it is fitting that we accept with grateful minds this gift from 
God, and both acknowledge and build upon it. 

So let us work upon it so as to at last track down the real form of 
celestial motions (these arguments giving support to our belief that the 
assumptions are incorrect). This is the path I shall, in my own way, strike 
out in what follows. For if I thought the eight minutes in [ecliptic] 
longitude were unimportant, I could make a sufficient correction... to the 
hypothesis found in Chapter 16. Now, because they could not be 
disregarded, these eight minutes alone will lead us along a path to the 
reform of the whole of Astronomy, and they are the matter for a great 
part of this work. (AN [Heidelberg, 1609], Cap. 19, 113-14, trad. J. V. 
Field; KGW 3, 177-78) 



ASTRONOMIA NOVA 

(3) Depois Kepler passa para a órbita oval (a partir do Cap. 44) — uma curva 
com formato mais largo no afélio e mais pontudo no periélio. Ele considera 
dados como estes, sobre a discrepância entre os cálculos com a hipótese 
circular e as observações: 

 

 

 

 

 
(Fonte: Dreyer, A History of Astronomy from Thales to Kepler, p. 389)  

 

Kepler é levado a considerar uma curva que, exceto nas ápisdes, está 
inteiramente contida dentro da circunferência. Isso já representa uma 
ruptura com o axioma platônico.  

Porém Kepler também constata que a órbita oval ainda deixa discrepâncias; 
além disso, para ele, “isso não é apenas uma falha do nosso entendimento, 
mas é totalmente estranho ao Ordenador Primordial dos cursos planetários; 
até aqui não encontramos amostra de tal carência de geometria no 
restante de Suas obras” (Cap. 45, AN, 489; KGW III, 310) 



ASTRONOMIA NOVA 

(4) Finalmente, Kepler chega à órbita 
elíptica (Cap. 59). 

 

O argumento que leva à elipse: 

«My argument was as in Chapters 49, 
50 and 56: The circle of Chapter 43 is 
wrong because it is too large, and the 
ellipse of Chapter 45 is too small. And 
the amounts by which they 
respectively exceed and fall short are 
the same. Now between the circle and 
the ellipse there is no other 
intermediary except a different ellipse. 
Therefore the path of the planet is an 
Ellipse; and the lunula cut off from the 
semicircle has half the previous width, 
that is 429.» 

AN (Heidelberg, 1609), Cap. 58, pp. 
284-85, trad. J. V. Field; KGW 3, 

366. 

Diagrama de Kepler na Epítome da 

Astronomia Copernicana, Livro V 



ASTRONOMIA NOVA, CAP. 58 (ED. 1609) 



ASTRONOMIA NOVA 

Parâmetros de uma elipse: 

 a é o semi-eixo maior, 

 b é o semi-eixo menor, 

 p é o semi-latus rectum. 

 A distância entre o centro e um dos 
focos é a distância focal c (não 
indicada figura). 

 A excentricidade  é igual a c/a (zero 
no caso de uma circunferência, que é 
uma elipse degenerada). 

A equação da elipse em coordenadas 
retangulares é: 

  

x2 / a2 + y2 / b2 = 1 

 

e em coordenadas polares é: 

 

 



ASTRONOMIA NOVA 

O problema principal da astronomia planetária, em Kepler, consiste em encontrar a 
trajetória do astro em coordenadas polares em função do tempo para um planeta dado: 

 



 

Os elementos orbitais — entre os quais figuram a anomalia 

média, a anomalia excêntrica, a anomalia verdadeira e a 

excentricidade — estão representados no diagrama a seguir: 



ASTRONOMIA NOVA 

Eis outra representação desses mesmos elementos orbitais. Aqui se utiliza  em vez de 

 para a anomalia verdadeira: 



HARMONIAS DO MUNDO 

A exposição da terceira lei, obtida em 1618: 

  

“É um fato absolutamente certo e exato que a proporção entre os 
tempos periódicos de dois planetas escolhidos à vontade é exatamente 
como a potência de três meios da proporção entre as suas distâncias 
médias, isto é, entre as suas próprias órbitas” 

[Kepler, Harmonias do Mundo, Capítulo 3, apud P. Rossi, O nascimento 
da ciência moderna na Europa, pp. 141-142] 

  

[Ou, em linguagem moderna:] 

  

Dados dois planetas, o quadrado da razão entre os seus períodos 
orbitais é igual ao cubo da razão entre os seus raios orbitais médios: 

  

(T1/T2)2 = (R1/R2)3. 



A NOÇÃO DE FORÇA 

Notemos que tanto a Segunda Lei de Kepler (lei das áreas) quanto a Terceira 
Lei (lei harmônica) indicam que os planetas se movem mais lentamente 
quando estão mais distantes do Sol. Vejamos um exemplo numérico, com 
valores  convencionais, para apreciar de que tipo é essa relação: 

Terceira Lei: T1 / T2 = (R1 / R2)3/2 

  

R   C  T  Velocidade 

  

1   2  1  6,283 

2   4  2,828  4,443 

4   8  8  3,142 

8   16  22,627  2,221 

16   32  64  1,570 

32   64  181,019 1,110 

64   128  512  0,785 

 

 
Isso levou Kepler a conjecturar sobre qual seria a causa física  eficiente que 
explicaria esse comportamento. 



A NOÇÃO DE FORÇA 

A seguir, a comparação feita por Kepler, no Cap. XX do Mysterium 
Cosmographicum, entre os períodos de translação dos planetas. Na 
diagonal estão os períodos conhecidos. Em cada coluna, estão os períodos 
que os outros planetas teriam caso possuíssem velocidade igual à do 
planeta no topo da coluna. 

Assim, do aumento da distância, resulta não só o aumento no período de 
translação, mas também a diminuição da velocidade; e essa diminuição de 
velocidade se dá de maneira linear. 

Para dar conta desse fato, a alma ou potência motriz dos movimentos (que 
para Kepler é uma única, e reside no corpo do Sol) também deveria 
decrescer linearmente com a distância. 



A NOÇÃO DE FORÇA 

Kepler é levado a elaborar um conceito de força, no papel de causa 
eficiente dos movimentos dos planetas (e responsável pelo 
decréscimo da velocidade com a distância), ainda que inobservável. 

 

Entre o Mysterium Cosmographicum e a Epítome da Astronomia 
Copernicana, Kepler procura passar de uma noção mais animista de 
força (uma anima motrix, alma do movimento) — uma propriedade 
ativa dos corpos —, para uma noção mais mecânica e objetiva. 

 

 Uma analogia que está sempre presente em Kepler é entre a força de 
atração gravitacional e o magnetismo. Kepler favorece a analogia 
com o magnetismo em detrimento da primeira analogia que havia 
considerado – i.e. com a luz – pois já conhecia a lei da atenuação da 
luz com o quadrado da distância à fonte. Uma força que se atenua 
com o quadrado da distância causaria velocidades planetárias 
diferentes das que são observadas. Ele supõe, assim, que a força 
varia inversamente com a distância (AN, Cap. 32). 



A NOÇÃO DE FORÇA 

Kepler concebe a força solar como uma “virtude” – uma emissão ou 
emanação imaterial do Sol que se dá como que por “filamentos” até 
os planetas (AN, Cap. 36). 

 

Kepler supõe que a força que emana do Sol, de tipo magnético, agiria 
de maneira análoga a um vórtice ou correnteza, “varrendo” o espaço 
e carregando assim os planetas. Essa ação não retilínea seria 
provocada pela rotação do corpo do Sol (Caps. 33, 34). 

 

A emanação do Sol deveria causar um movimento circular; a forma 
elíptica das órbitas resulta, segundo Kepler, da interação entre a 
força solar e o magnetismo de cada planeta. 

 

De todo modo, o alvo que Kepler segue perseguindo é o de uma noção 
tanto quanto possível quantificável de força (ou ao menos com 
efeitos quantificáveis). 



A NOÇÃO DE FORÇA 

«A verdadeira doutrina da gravidade contém os seguintes axiomas: 

1. Toda substância, enquanto corpórea, nasceu de modo a encontrar-se em repouso em todo lugar 
em que foi isoladamente colocada, fora da esfera de um corpo cognato (semelhante). 

2. A gravidade é uma disposição corpórea mútua entre corpos cognatos (semelhantes) para unir ou 
unir-se conjuntamente; assim, a Terra atrai uma pedra muito mais do que a pedra atrai a Terra (a 
força magnética está na mesma ordem dessas coisas). 

3. Os corpos celestes (se principalmente colocarmos a Terra no centro do mundo) não são atraídos 
para o centro do mundo, enquanto centro do mundo, mas para o centro de um corpo cognato 
esférico, a saber, a Terra. Consequentemente, onde se encontra localizada a Terra, ela será 
conduzida por suas forças animais, e os corpos graves serão atraídos por ela. 

4. Se a Terra não fosse redonda, os corpos graves não poderiam em todo lugar ser atraídos em linhas 
retas para o ponto médio da Terra, mas poderiam ser atraídos para diferentes pontos a partir de 
diferentes lados. 

5. Se duas pedras forem colocadas num lugar do mundo próximas uma da outra, fora da influência 
de algum corpo cognato, essas pedras, de modo semelhante a dois corpos magnéticos, podem vir 
a unir-se em algum lugar intermediário, cada uma aproximando-se da outra por um intervalo 
proporcional ao volume da outra. 

6. Se a Lua e Terra não forem retidas por uma força animal ou qualquer coisa semelhante e qualquer 
que seja o seu circuito, a Terra poderia ascender para a Lua cerca de uma das cinquenta e quatro 
partes do intervalo, e a Lua poderia descender para a Terra cerca de cinquenta e três partes do 
intervalo, e elas poderiam unir-se.  

7. Se a Terra cessasse de atrair as águas para si, todas as águas do mar poderiam seguir em direção 
ao corpo da Lua.» 

Johannes Kepler – Astronomia Nova, introdução. In: Opera Omnia, vol. 3, p. 151; in: 
Gesammelte Werke, vol. 3, pp. 25-26; trad. por Claudemir Tossato. 



A NOÇÃO DE HARMONIA 

Um constritor intelectual global do pensamento de Kepler é a sua concepção 
de harmonia. Para Kepler, ela possui as seguintes características: 

O universo é dotado de uma harmonia matemática intrínseca. Na metafísica 
de Kepler, as propriedades matemáticas não são acidentais, mas 
essenciais. 

Essa harmonia é o que caracteriza estética do Criador, expressa sob a forma 
de arquétipos, que são ideias na mente de Deus e possuem caráter 
geométrico (mais do que aritmético). Exemplo: os cinco sólidos regulares. 
Esses arquétipos atuam como causas finais, formais e (via sua expressão 
em matéria e forças) também causas materiais e eficientes. 

O universo – com sua harmonia – foi criado para ser compreendido. Como a 
harmonia fundamental é de caráter matemático, o uso da linguagem 
matemática é natural na astronomia. Ao se desvendar os arquétipos, torna-
se possível formular leis físicas. (“Cognoscível”, para Kepler, significa 
“mensurável e construtível geometricamente”. Kepler postula que somente 
construções cognoscíveis poderiam estar na mente de Deus.) 

A mente humana, apesar de finita a falível, é racional da mesma maneira que 
a mente de Deus. Por isso ela tem capacidades a priori que lhe permitem 
acessar os arquétipos. 



A NOÇÃO DE HARMONIA 

Também há, para Kepler, uma harmonia sistêmica ou “arquitetônica” no 
conhecimento, entre os níveis arquetípico, geométrico e físico. O nível 
geométrico faz a “tradução” entre o divino e o material. A correspondência 
entre os níveis é direta, e concebida em termos realistas, algo como um 
isomorfismo entre estruturas. (Nisso difere do neoplatonismo.) 

Kepler teve contato com a Harmônica de Ptolomeu a partir de 1600 (em, 
tradução latina ruim) e 1607 (em grego),e reconhece sua dívida para com 
essa obra na Harmonice Mundi. Porém a abordagem de Kepler difere da de 
Ptolomeu no sentido de que as harmonias do primeiro teriam caráter 
aritmético (ou no máximo, utilizando geometria das proporções para chegar 
a razões aritméticas), e as do segundo, o caráter de construção 
inteiramente geométrica. 

Pelo ângulo da música, Kepler preferia a escala de entonação justa em vez da 
escala temperada, e mostrava-se habituado à noção de música polifônica, 
já corrente e consolidada na época. A harmonia musical vertical, de 
acordes e cadências, pressupõe a escala temperada; assim, embora Kepler 
enxergasse a harmonia mais nas relações entre os sons do que nos 
próprios sons, ele pensava preferencialmente em termos polifônicos / 
modais, mais do que harmônicos – embora a harmonia tonal já estivesse 
sendo codificada na época. 



HARMONIAS DO MUNDO 

Da harmonia matemática à harmonia musical. (HM, V, 6, ed. Great Books, p. 1039) 



A NOÇÃO DE HARMONIA 

Kepler, Harmonies of the World, Livro V, Sec. 7, 

trad. C. G. Wallis, ed. Great Books, p. 1048. 

Na Harmonice Mundi, Kepler procura adaptar sua teoria dos cinco sólidos do Mysterium 

para o novo contexto, e afirma que “tanto as razões das esferas quanto as excentricidades 

dos planetas individuais nascem simultaneamente dos arquétipos, ao passo que os tempos 

periódicos dos planetas resultam da amplitude das esferas e do tamanho dos corpos”. 

(HM, V, 9, ed. Great Books, p. 1050.) 



EPÍTOME DA ASTRONOMIA COPERNICANA 

Vejamos algumas páginas da obra de Kepler intitulada 
Epítome da Astronomia Copernicana, Livro V (na tradução 

de Charles Glenn Wallis, dentro da série Great Books of the 
Western World) 

  

Trata-se do trecho em que Kepler define os elementos 
orbitais: as anomalias — média, excêntrica e verdadeira — e 

a excentricidade. 











Acima: p. 132 da Astronomia Nova de Kepler (ed. de 1609), com 

diagramas representando os sistemas anteriores ao de Kepler — 

os de Copérnico, Ptolomeu e Tycho Brahe. À direita: frontispício do 

Almagestum Novum de Giovanni Battista Riccioli (1651). 


