
  

Das cosmovisões antigas 
à cosmologia moderna.



  

Nós já vimos algumas imagens astronômicas, já 
conhecemos um pouco do céu, da luz, dos  
telescópios,

E se você fosse desafiado a fazer um desenho do 
universo, como ele seria?

Mãos à obra!



  

Perguntas que o homem se faz 
desde que tem consciência de sua 

existência.

Motivação pra construção de um 
modelo de Universo.

QUEM SOMOS ?
ONDE ESTAMOS ?
DE QUE SOMOS ?
PARA ONDE VAMOS ?



  

As primeiras cosmovisões têm origem 
em crenças, têm cunho religioso ou 

mitológico .
EGÍPCIOS

Monumento de Stonehenge na Inglaterra, datando de 3500 a. C.



  

Para explicar a origem do mundo e 
dos fenômenos celestes, os povos 
antigos criaram os mitos 
cosmogônicos que associavam seres 
supranaturais à criação do Universo, 
aos astros e fenômenos da natureza 
(chuva, raios, estações do ano, etc). 



  

Chineses

Uma das mais antigas 
civilizações a fazer registros 
astronômicos foi a chinesa com 
observação de  constelações, 
passagens de cometas, manchas 
solares e até de supernovas.

Mais antigo mapa estelar conhecido, de origem chinesa. 
O original data do aproximadamente do séc III a.C.



  

Egípcios

Representação do Universo Egípcio.

Para os Egípcios a Terra estava no centro do 
Universo e no meio de um oceano. Acima dela havia 
uma abóbada celeste curva e líquida. Mais acima 
havia um outro céu, impossível de ser atingido pelo 
Sol e pela luz. Consideravam também um anticéu, 
lugar sombrio onde o Sol viajava durante a noite.

Deus Sol - Rá.



  

Gregos
No séc. IV a. C. Eudóxio desenvolveu um sistema de 

27 esferas cristalinas centradas em diferentes eixos com 
diferentes velocidade de rotação que transportavam os 
corpos celestes ao redor de uma Terra esférica. 

Os seus conceitos de Universo 
em movimento circular perfeito e 
centrado na Terra (sistema 
Geocêntrico) permaneceram no 
pensamento astronômico até o séc. 
XVII.

Hiparco, no séc. II  a. C. 
compilou o 1° catálogo preciso de 
estrelas visíveis a olho nu com suas 
posições e classificando–as em 6 
categorias de brilho, criando assim a 
escala de magnitude usada até hoje.

Representação simplificada do 
Universo Grego



  

Com a sistematização das observações 
do céu, surge a necessidade de um 

modelo de Universo que seja coerente 
com tais observações.



  

Surgem os primeiros modelos científicos.

Cláudio Ptolomeu

Ptolomeu sintetizou o 
conhecimento astronômico grego 
na obra Almagesto. Explicou com 
seu modelo de universo a 
observação do movimento 
retrógrado dos planetas internos.

O modelo geocêntrico de Ptolomeu



  

O Universo ptolomaico era 
menor que a distância 

Terra-Sol conhecida hoje

A órbita básica de cada corpo era um grande círculo – o 
deferente e, na medida em que se movia ao longo deste, 
traçava também um círculo menor – o epiciclo.

http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast161/Unit3/Images/equant.gif


  

Animação – Modelo Ptolomaico – explicação movimento 
retrógrado.



  

Surge a idéia de um modelo diferenteHeliocentrismo
Princípio de Copérnico: A Terra não ocupa 
um lugar privilegiado no espaço. Ela orbita 
o Sol, assim como os demais planetas.

Nicolau Copérnico 
1473 - 1543

O arranjo Heliocêntrico explicava 
porque Mercúrio e Vênus nunca se 
afastavam muito do Sol no céu, pois 
tinham órbitas mais próximas dele que da 
Terra. Explicava também porque Marte, 
Júpiter e Saturno tinham movimento 
retrógrado, pois a Terra passava adiante 
deles em sua órbita menor e mais rápida. 

Fac-símile da capa da obra 
de Copérnico



  



  

Animação – Modelo Copernicano – explicação movimento 
retrógrado.



  

Universo Maior de Thomas Digges

Por volta de 1600 , inclui as 
estrelas fixas no modelo de 
Copérnico, distribuídas num 

espaço tridimensional.
Na mesma época, Giordano 

Bruno propõe que as estrelas 
são sóis.

Representação do Universo Maior



  

Com as bases teóricas desenvolvidas por Kepler e Newton 
(que veremos mais adiante) alavancou-se o entendimento 
do Universo como é concebido hoje. Claro que depois deles 
vieram muitas outras contribuições bastante relevantes 
também!

Mas como é o universo de hoje?



  



  

O universo é o espaço onde se encontram as galáxias, as 
quais estão organizadas em aglomerados de galáxias.

Existem vários tipos de galáxias:



  

No meio interestelar há gás, 
poeira e espaços vazios -  
estudaremos mais sobre isso depois.

Dentro das galáxias estão as 
estrelas e os aglomerados de 
estrelas. A via-láctea, que é a nossa 
galáxia, é do tipo espiral Sb.



  



  

A via-láctea faz parte de um sistema de 
galáxias chamado grupo local e orbita o centro de 
massa desse sistema.



  

Um pouco sobre o Universo:
 

O Universo em grande escala é homogêneo e isotrópico.
Para um observador que participa da expansão cósmica o 

Universo em grande escala é visto de todos os lugares  e em 
todas as direções da mesma forma.

O universo está em expansão
O universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos
O Grupo Local mede alguns milhões de anos-luz

Mat.ordin.
Mat.esc.
En.esc.



  

Vídeo sobre hubble ultra deep field
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