Orientações para o estudo para a Seleção
As apostilas são plenamente suficientes para a seleção; na verdade, queremos enfatizar um
subconjunto dos conteúdos dela. A razão para isso: as apostilas são muito completas mas o
tempo é curto. O que queremos sugerir aqui são alguns tópicos essenciais, fundamentalmente
importantes para compreender os fenômenos astronômicos, que sejam particularmente
específicos daqui (ou seja, itens com os quais seja mais improvável você se deparar na escola
ou em outras olimpíadas). O recado é: se faltar tempo, saiba no mínimo o que consta nesta
lista.
Além disso, deves fazer todos os exercícios. Uma estimativa grosso modo é tentar cumprir uma
apostila por mês (exceto com medidas, que pode ser coberta em menos tempo).

Volume 1: Céu
Visão espacial, visualização de fenomenos geométricos em
superfícies esféricas

V1, cap 1

Planos fundamentais e coordenadas astronômicas: horizonte,
zênite, nadir, equador e pólos celestes, eclíptica e pólos eclípticos;
altura e azimute, ascensão reta e declinação, ângulo horário,
latitude e longitude eclípticas

V1, cap 6

Definições diversas de dia (sideral, solar, civil), mês (sideral,
sinódico, anomalístico, draconiano) e ano (incluindo a reforma
gregoriana)

V1, cap 7

Analemas – após entender completamente as coordenadas e o
tempo esférico

V1, cap 8

Precessão e movimentos próprios

V1, caps 9 · 10

Lua: fases, libração, eclipses

V1, cap 11

Nebulosas: gás interestelar; nebulosas de emissão, reflexão e
absorção; nebulosas planetárias, restos de supernova;
aglomerados abertos, aglomerados globulares; galáxias elípticas,
espirais, espirais barradas e irregulares (em especial: Galáxia de
Andrômeda, Pequena e Grande Nuvens de Magalhães)

V1, cap 13

Os demais capítulos do Volume 1 tratam de conhecimento histórico e observacional. Eles são
interessantes para uma formação mais ampla e um conhecimento mais firme sobre fatos
específicos. No entanto, não devem tirar o foco de outra habilidade essencial fomentada neste
volume: Visão Espacial e Esfera Celeste.

Volume 2: Medidas

Noções de algarismos significativos, ordens de grandeza, notação
científica, análise dimensional, sistemas de unidades
Noções básicas de estatística e erros experimentais.
Aplicação em experimentos simples

V2, caps 1· 2 · 3
V2, caps 4 · 5
Apendices

Luminosidade, fluxo, magnitude e magnitude absoluta

V2, cap 6

Triangulação e paralaxe; velas padrão

V2, cap 7

Telescópios: óptica geométrica e difração; efeitos atmosféricos

V2, caps 8 · 9 · 11

Volume 3: Mecânica
Energia, centro de massa, momento angular e torque

V3, caps 10 · 12

Geometria das cônicas e dinâmica de movimentos orbitais. Leis de
Kepler, lançamentos de satélites e órbitas de transferência

V3, caps 13 – 17

Marés

V3, cap 18

A Unidade 1 do Volume 2 trata da história da mecânica e de algumas discussões filosóficas e
epistemológicas sobre construção de teorias científicas, etc. Já a Unidade 2 trata de uma
abordagem alternativa a tópicos comuns do currículo do ensino médio. Novamente, são
importantes para uma formação completa, mas não devem ofuscar a intuição e habilidades em
manipulações orbitais e dinâmicas.

Volume 4: Astrofísica
Natureza da luz. Corpos negros: distribuição de Planck,
interpretação gráfica e aproximações; Lei dos deslocamentos de
Wien; Lei de Stefan-Boltzmann. Espectros de absorção e emissão;
átomo de Bohr
Diagrama HR e noções de evolução estelar. Sequencia Principal,
Gigantes Vermelhas, Ramos Horizontal e Assintótico, Anãs Brancas,
Estrelas de Neutrons e Buracos negros. Principais reações e
mudanças químicas

V4, caps 2 · 4 · 5

V4, caps 8 · 9

Estrelas binárias visuais, espectroscópicas, eclipsantes: dinâmica,
espectros e curvas de luz

V4, cap 10

Estrelas variáveis

V4, cap 11

Aglomerados e turnoff point

V4, cap 12

Asteróides e corpos pequenos

V4, cap 15

Como já devem suspeitar, estrelas são uma coisa importante no estudo de astronomia. Além
disso, o capítulo de estrelas binárias possui uma associação interessante com os tópicos de
mecânica.

Volume 5: Universo
Lei de Hubble

V5, cap 2

Dimensões

V5, cap 3

Não poderíamos fazer um curso de astronomia sem um volume que tratasse de questões mais
gerais sobre o Universo. Mas é o volume menos usado na seleção.
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Prefácio
Cada olhar envolve uma observação, cada observação uma reflexão, cada reflexão uma síntese:
ao olharmos atentamente para o mundo, já estamos teorizando.
J. W. Goethe, Doutrina das Cores
Estas são as apostilas do Curso de Astronomia Geral do CCD-OBA, versão ι. Nosso objetivo principal, com o curso, é enriquecer a formação dos seus participantes. Por “formação”,
referimo-nos a um processo que é, em sua essência, individual e único, composto amplamente
pelo conjunto de experiências vividas por alguém. Citando Hans-Georg Gadamer, “Não é casual
que a palavra formação se pareça, neste aspecto, ao grego physis. Como a natureza, a formação
não conhece objetivos que lhe sejam exteriores.”
Isso quer dizer que a postura que procuraremos desenvolver se fundamenta na autonomia
intelectual: cada indivíduo é senhor sobre a formação de seu próprio conhecimento. Tudo o que
podemos fazer, enquanto organizadores do curso, é dar incentivo, buscando fornecer uma visão
mais ampla a partir de nossas próprias experiências.
Convidamos para este curso pessoas que têm grande vontade de saber, esperamos fornecer
conhecimento até elas saciarem essa vontade e, então, perceberem que ter aprendido aquilo tudo
não faz sentido se, de alguma forma, não for passado adiante. Com isso o processo se retroalimenta, individual e coletivamente. Individual porque sempre aprendemos muito quando alguém
nos ensina, mas aprendemos ainda mais quando nós ensinamos alguém, quando fazemos o esforço de pôr nosso conhecimento em frases organizadas e compreensíveis. Coletivamente porque
os que aprenderem conosco agora estarão ensinando depois, como nós. Essa é precisamente
a origem da CCD: ex-alunos da olimpíada que aprenderam muito, sozinhos e com a ajuda de
livros, professores e astrônomos, e acabaram decidindo que precisavam escrever e organizar cursos com tudo o que sabiam. Dentre os autores desta versão ι do Curso, há nomes de pessoas que,
um ano atrás, eram alunos felizes e curiosos pelo que viria a seguir.
Nesse contexto, a Astronomia, por mais encantadora e atraente que seja para a maioria de
nós, não é pensada como um fim em si próprio, mas como um lugar de articulação de saberes.
Mostramos, ao longo das apostilas, o quanto a astronomia tem a ver com o desenvolvimento da
física, da química e da matemática; mas, mais do que isso, quais são suas relações com a história, a filosofia, as religiões, as diferentes expressões artísticas e, enfim, com as diferentes visões
de mundo que surgiram aqui e ali ao longo das histórias humanas. Em suma, não queremos
Astronomia pela Astronomia, mas Astronomia por Tudo!
Assim, pretendemos desenvolver uma visão melhor e mais completa do mundo natural e,
através disso, do mundo humano também. Fazemos isso, em particular, buscando desenvolver
as seguintes habilidades/características individuais:
• Articulação lógica e formal (que tem a ver com a Linguagem)
• Capacidade de abstrair e imaginar (relacionado ao Pensamento)
4
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• Cultura Experimental (característica da Ciência)
• Reflexão crítica sobre o conhecimento (papel da Filosofia)
• Contemplação estética (o que chamamos de Arte)
O material está dividido em cinco volumes, na ordem em que os assuntos pareceram mais
naturais para nós. O Volume I, Céu, discute tudo o que pode ser observado. Discute também
algumas interpretações, míticas, poéticas e teóricas, sobre as observações. Toda a matemática
desenvolvida nele, portanto, está ligada à geometria dos céus, a Geometria Esférica. Talvez seja o
volume com conteúdo mais diferente do que normalmente é visto no colégio. O Volume II, Medidas, está mais ligado à idéia e à prática dos experimentos; sua introdução a como tratar dados
experimentais é uma introdução à abordagem algébrica que virá nos volumes seguintes. Além
disso, ele procura desenvolver uma intuição sobre as técnicas e medição e os instrumentos (em
particular os telescópios) necessários para se desenvolver qualquer outro instrumento astronômico. O Volume III, Mecânica, é o primeiro que trata de física. Ele introduz a mecânica aprendida
no colégio, mas com as intuições nascidas da nossa própria experiência. Discute também a física
no contexto da mudança da visão sobre o universo nos séculos XVI e XVII, que culmina com o
nascimento da Mecânica Celeste. Discute, finalmente, a construção da própria Mecânica Celeste,
com uma abordagem geométrica (que é clássica mas também incomum nos estudos de física de
hoje em dia) e procurando criar uma boa intuição sobre movimentos livres em campos gravitacionais. O Volume IV, Astrofísica, também fala de física, mas de um caráter bem diferente: da
constituição material do mundo, do caráter da luz e das interações atômicas. Nesse sentido, é
um volume bastante ligado à química. Ele culmina com o estudo detalhado, dos pontos de vista
teórico, experimental e observacional, de alguns objetos de interesse astronômico, passando por
estrelas e sua evolução, mas também por aglomerados, galáxias e asteróides. Por fim, o Volume
V, Universo, trata principalmente de Cosmologia, ou seja, da discussão sobre o universo como
um todo. Como não poderia deixar de ser, ele alterna entre discussões filosóficas e matemáticas
densas, pontuadas por alguns insights poéticos. Na segunda parte, há dois capítulos discutindo
sobre a situação atual da pesquisa em astronomia no Brasil – o que é especialmente interessante
para quem tem alguma pretensão de estudar ciência na universidade.
Além dessas apostilas, enviaremos outros materiais, como referências e algumas atividades
práticas ao longo do curso. Incentivamos que as façam, de forma a complementar o conteúdo
das apostilas. Aplicaremos também uma ou duas provas para selecionar os estudantes para a
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) e para a Olimpiada Latinoamericana de
Astronomia y Astronáutica (OLAA). Além disso, esperamos engajar os participantes em algumas
práticas, ligadas à noção de responsabilidade intelectual discutida acima: ensinar colegas, em
discussões de grupo, aulas preparatórias para a próxima OBA ou aulas motivadoras em colégios
de baixa renda; observar o céu com outros, em clubes de astronomia amadora e em star parties;
envolver-se em projetos de pesquisa, junto a astrônomos amadores, professores universitários ou
membros do CCD; integrar-se, por fim, ao nosso próprio grupo.
A primeira olimpíada internacional de astronomia foi fundada em 1996; é dois anos mais
antiga, portanto, que a sua versão brasileira. Desde a fundação da OBA, há o compromisso
de enviar times anualmente à olimpíada internacional – pelo qual sempre foi necessário fazer
uma seleção justa e eficiente para montar as equipes. Este curso nasceu dessa necessidade:
precisávamos, afinal, fornecer bases de conhecimento necessária aos que tivessem as habilidades
e os interesses necessários. Nossos objetivos, contudo, já ultrapassaram em muito os objetivos da
seleção. É o que esperamos que fique claro ao longo das páginas que se seguem.
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Sobre este Volume
O Volume 1, Céu, foi pensado como a introdução aos estudos astronômicos que propomos; ele
trata basicamente do que pode ser observado no céu, sem discutir interpretações físicas sobre isso.
A Unidade 1 começa com um mapeamento do céu, suas estrelas e constelações; é especialmente
interessante para os que gostam de observar o céu noturno. Uma novidade dele é a abordagem
fortemente baseada na mitologia clássica.
A Unidade 2 é a continuação natural dos estudos da 1, mas com uma abordagem matemática. Em vez de mapear o céu com símbolos e constelações, mapeamos com ângulos e formas
geométricas. De todo o curso, esta é a unidade mais importante para desenvolver uma boa visão
espacial; nesse sentido, é essencial gastar algum tempo fazendo os exercícios de astronomia de
posição.
A Unidade 3 volta à abordagem qualitativa da Unidade 1, tratando de outros objetos do
céu: Lua, planetas, nebulosas, Via Láctea. Novamente, seu foco é em como esses objetos são
observados no céu noturno. Para os que têm preguiça com números e formas, essa unidade pode
ser lida sem problemas pulando-se a 2.
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Mapeando
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Então ele olhou novamente para o céu, desconcertantemente preto, e teve a sensação de que
havia uma questão importante aí – se ao menos pudesse definir qual era. A sensação era a de
estar sozinho no Universo, que foi o que ele disse para os outros.
– Não – disse Slartibartfast, apressando ligeiramente o passo – o povo de Krikkit nunca pensou
“Estamos sozinhos no Universo”. Eles estão cercados por uma enorme Nuvem de Poeira,
entende? Um único sol com um único mundo e estão na extremidade leste da Galáxia. Por
causa da Nuvem de Poeira, nunca houve nada para ser visto no céu. Durante a noite, é
completamente escuro. Durante o dia há o sol, mas não é possível olhar diretamente para o sol,
então eles não olham. Quase não percebem que há um céu. É como se tivessem um ponto cego
que se estende 180 graus, de um horizonte ao outro.
– O único motivo pelo qual nunca pensaram “Estamos sozinhos no Universo” é porque, até
esta noite, eles sequer sabiam que há um Universo.
Douglas Adams. A Vida, O Universo e Tudo o Mais.

Antes de começar a observar o céu, todo astrônomo observacional precisa responder a uma
pergunta fundamental: será que vai chover?
Certa vez estava eu, Victor, em viagem pelo interior do meu estado, o Ceará. Enquanto estava
parado em um restaurante na beira de uma estrada, escutei dois senhores idosos, com idade
próxima aos 60 anos, conversando. Como gosto de escutar pessoas de gerações diferentes da
minha (para ganhar novos pontos de vista sobre as coisas), parei e fiquei escutando.
Um dos senhores perguntava ao outro: “será que vai chover?”. Quando escutei essa frase,
comecei a imaginar alguma resposta ligada, por exemplo, à presença de algum pássaro que
aparece em épocas de chuva, ou ao vento soprando de alguma região específica. Felizmente,
entretanto, a resposta que eu escutei não era nada do que eu esperava.
O outro senhor, mais velho e aparentemente mais sábio, respondeu com um ar de felicidade
– Ora se num vai! Num viu as estrela não?! As bichinha chega tão agoniada, se
tremendo todinha, doidinha por água!
Aquele senhor acertou na sua previsão; não demorou a começar a chover. Eu poderia apostar
como aquele senhor conhece o céu melhor que muitos astrônomos famosos.Isso por um simples
motivo: é do céu que ele sustenta a sua casa. Da mesma forma, faz milhares de anos que os
agricultores (e outras pessoas também) possuem essa “sabedoria prática” sobre o céu. Creio
que aquele senhor não conhece nenhuma estrela por nome, muito menos qualquer mito grego
associado a qualquer constelação. Ele próprio deve ter seus causos e suas histórias para contar
sobre o firmamento.
A explicação física que costumamos dar à cintilação das estrelas está de fato relacionada a
fenômenos atmosféricos: quando a luz de uma estrela entra pela atmosfera, atravessando várias
10
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camadas de ar com temperaturas e densidades diferentes e variáveis (conseqüentemente, com
índices de refração diferentes e variáveis), as estrelas sofrem variações abruptas na intensidade
de seu brilho e na sua posição aparente no céu. Quando a atmosfera está calma, o caminho
percorrido pela luz é menos turbulento, o que faz as estrelas cintilarem menos.
Além disso, quanto mais próxima uma estrela está do horizonte, maior a camada de atmosfera
que sua luz tem que percorrer. Por isso, enquanto estrelas no zênite nos esmagam com seu brilho
sólido (a menos que seja um dia de vento); enquanto ela está nascendo ou se pondo, o que menos
vemos é solidez. Quando se trata da Lua Cheia nascendo, por exemplo, temos a impressão de
que suas bordas estão em chamas, mas basta que ela suba algumas dezenas de graus para que
crie o clima bucólico característico das noites de Lua Cheia.
Em épocas chuvosas, quando o vento é mais violento que o normal e a atmosfera está carregada de umidade, a cintilação é muito mais visível do que na situação da qual vinham os dois
senhores que conversavam, já que o local passava por tempos de seca. Assim, a cintilação de fato
anunciava uma mudança nas condições climáticas.
A conversa dos dois senhores ainda continuou. Depois das estrelas se tremendo por água,
o assunto mudou para a morte. É um assunto incrivelmente recorrente em cidades do interior.
Mas continuei a escutar com atenção. Um dos dois senhores, de aparência um pouco mais nova,
disse ao outro que as estrelas eram “bichos estranhos”. Ele disse que, muitos anos atrás, seu pai
lhe contara a história do avô dele que, ao ver três vezes consecutivas a estrela branca pertinho do
“anzol do céu”, não demorou mais que dois anos até vir a falecer.
Neste momento, meu interesse pelo assunto já era evidente, e minha presença e atenção já
indicava de alguma forma que eu poderia fazer parte da conversa. Então eu me adiantei e
perguntei “seu avô morreu com quantos anos?”. A resposta foi clara: 75 anos. Então voltei a lhe
perguntar: “e a primeira vez que ele viu essa estrela branca no anzol foi com quantos anos?”. Ele
me respondeu que a primeira ele tinha uns 14 anos. Já que a terceira visualização foi com 73, a
terceira deve ter sido por volta dos 45 anos.
Na mesma hora me veio à memória a lenda grega de Cronos (Saturno, para os romanos), o
deus do tempo: qualquer um que visse duas passagens seguidas de Cronos por uma mesma
posição do céu já poderia esperar o fim de sua vida. Se chegasse a ver três vezes seguidas, era
um idoso de de muita sorte. Naquela época, a expectativa de vida devia girar em torno dos 30
ou 40 anos. Como o planeta Saturno demora cerca de 30 anos para voltar ao mesmo lugar no céu
(é o valor de seu período sinódico), vê-lo duas vezes no mesmo lugar, naquela época, significava
ter vivido 30 anos além da idade que se tinha quando se viu pela primeira vez (provavelmente a
comparação seria feita com alguma memória da infância).
Quando aquele senhor me disse as idades de seu avô, percebi então que, ao falar da estrela
branca, ele estava se referindo ao planeta Saturno. Quanto ao anzol do céu, provavelmente era o
Escorpião, pelo formato e pelo fato de ser uma constelação da eclíptica. Depois me lembrei que
os chineses antigos - coincidência ou não - também chamavam de anzol a cauda do Escorpião.
A essa altura, meus pais já tinham terminado de lanchar e estavam de volta ao carro, ligeiramente impacientes para voltar à estrada. Pena não ter tido mais tempo para conversar com
aqueles sábios senhores sobre os seus conhecimentos do céu. Foi uma verdadeira aula de astronomia observacional, de conhecimentos práticos e representações do céu. O mesmo conhecimento
que eu já cultivava, mas sobre outra roupagem, nascido de um contexto diferente, muito mais
comprometido com a praticidade dos trabalhos rurais. É como se houvesse algo de mais profundo e fundamental, para a vida das pessoas, em contemplar e conhecer as mudanças celestes.
A mesma lenda que era contada a mais de 2000 anos, nascida em outro local, com outra cultura, mas com os mesmos princípios. Porque, afinal, se vivemos em culturas e ambientes muito
diferentes ao redor do planeta, o céu é uma coisa que compartilhamos.
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Capítulo 1

A Esfera
Por si só o Céu existiu.
Popol-Vuh dos Maias-Quichés

A primeira coisa que os antigos povos viram ao olhar pro alto foi o céu. Inacreditável, não?
Começaram a observar tudo o que havia e acontecia nele: parecia uma grande cúpula que encobria a Terra plana; parte do tempo era negra, outra era azul e nas transições ficava amarelada,
laranja e vermelha. Incrustadas nessa cúpula havia alguns pontos brilhantes aparentemente fixos.
Às vezes aparecia também um disco claro que mudava de forma sempre que escurecia: o disco
ia ficando oval, depois com formato de foice e afinava até sumir. Em contrapartida, uma bola
muito brilhante era sempre vista quando a cúpula estava clara: parecia até que era essa bola que
a tornava clara e iluminava tudo, permitindo atividades que necessitam de iluminação, como a
caça.
Mas o céu era enorme, abraçava, agarrava tudo, não se podia escapar dele. A terra firme
desaparecia diante da contemplação da imensidão azul que parecia ter o poder de fazer tudo
sumir: quando a bola amarela ia embora, levava com ela as cores e o calor, trazia sons estranhos
e animais diferentes, perigosos, além daqueles incontáveis pontos brilhantes que lhe vigiavam e
o faziam sentir pequeno, pouco, indefeso perante o que parecia não acabar.
Então o homem começou a explicar esta entidade. Enquanto as religiões surgiam no mundo,
o céu ganhava atenção especial, seja como portal para a vida eterna ou como pai de tudo que
há1 .
Hoje já explicamos bastante sobre essa cúpula que chamamos de céu. Nossas concepções
sobre ele são bem diferentes. Acreditamos, por exemplo, que não há nada de cúpula no céu
e que aqueles pontos luminosos que chamamos de estrelas, para as quais já temos explicações
razoáveis, estão a diferentes distâncias de nós. Através do conhecimento do céu, fomos capazes
de dizer muito também sobre a nossa Terra: que não é plana, por exemplo, como veremos a
seguir.
Algumas perguntas podem surgir neste ponto. Uma bastante importante e que colocou em
dúvida muito do que nossos modelos nos disseram até hoje foi: por que o céu nos parece uma
esfera (onde todos os pontos equidistam de um centro), se dissemos que as estrelas (os pontos
da esfera) estão todas a diferentes distâncias da Terra?
1 Inúmeros

são os mitos em que o Céu e Terra eram representados por Homem e Mulher. O Céu deita-se sobre a Terra,
protegendo-a, e a fertiliza com seus líquidos, ou seja, a chuva. Também podemos citar aqui a crença Cristã e de várias
outras religiões, na qual após a morte a alma da pessoa se dirige ao céu para viver o resto da eternidade ou esperar a
reencarnação.
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Essa resposta é muito simples: isso se deve a um defeito da nossa visão na detecção das
distâncias das estrelas.
Nosso cérebro se utiliza de diversas técnicas para medir a distância a um determinado objeto
que vemos. Porém estas técnicas possuem limitações. Quando nosso cérebro não consegue saber
a distância relativa à dois objetos, ele arbitrariamente coloca os dois a uma mesma distância na
interpretação da imagem que vemos. Logo, quando olhamos, todas as estrelas, planetas, satélites
parecem estar a uma mesma distância, o que configura uma esfera – a Esfera Celeste.

Figura 1.1: Hug-Bug, nosso homem antigo, na Esfera Celeste.

Esse plano onde o Hug-Bug está - a Terra - faz um círculo quando cruza com a Esfera Celeste.
Esse círculo é chamado de horizonte, e marca o limite das coisas que conseguimos ver da Esfera.
O resto da esfera está abaixo de nós, invisível.
Na prática, o limite de visibilidade do céu é um pouco mais irregular; temos montanhas, vales,
construções. . . Só temos o horizonte bem formado se estivermos isolados em um barco no meio
do oceano. Muitos chamam isso de horizonte verdadeiro e, o definido pelo plano, horizonte
astronômico.
O ponto mais alto do céu, sob nossas cabeças, é chamado zênite. É bem mais fácil definir o
zênite do que definir o horizonte: basta fixarmos uma haste vertical no chão ou, melhor ainda,
um longo fio com um peso preso na sua ponta.
O céu quando anoitece mostra sua verdadeira decoração. Um azul muito escuro, pálido e
assustador. De uma profundeza que os olhos se perdem se tentam se fixar nele. Se tudo o que
tivéssemos sobre nós fosse o grande manto azul, o mundo seria muito assustador. Mas providencialmente pintaram marcas sobre a cerâmica índigo do céu: Diversos pontos brancos, brilhantes,
quentes e confortantes. Os pontos, junto com algumas manchas esbranquiçadas espalhadas. Os
pontos formam padrões, figuras, que podem ser conhecidas e memorizadas.
Esses padrões dos pontos brilhantes chamados estrelas estão sempre lá, noite após noite. Mas
eles se movem. As estrelas todas se movem juntas, nascendo e se pondo. É como se a Grande
Esfera, atravessada por um palito de churrasco que a cortasse pelo centro, girasse com esse palito.
No entanto, com o surgimento de grandes expedições militares e viagens de comércio entre
os continentes, os viajantes fizeram novas constatações a respeito da Esfera Celeste.
Nos lugares que ficam na linha que hoje chamamos de Equador da Terra, as estrelas se movem
13
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verticalmente: nascem em um lado do céu, sobem até o ponto mais alto de sua trajetória, descem pelo lado oposto. Assim, depois que a Esfera completa um giro, teremos visto toda a sua
decoração, todas as suas estrelas.
Se tomarmos uma estrela que nasce exatamente no ponto cardeal Leste, sua trajetória no céu
será um Círculo Máximo da esfera 2 , passando pelo zênite. Esse círculo é chamado de Equador
Celeste. Este nome é porque ele divide a Esfera Celeste em duas Partes Equales.

Figura 1.2: “Caminhar das Estrelas” ao longo do dia.

Mas este é apenas o início. Conhecendo os padrões do céu, Hug-Bug conhece o mundo.
Conhecendo o mundo, Hug-Bug pode explorá-lo. Ele pode viajar tão longe quanto sua coragem
permitir. O que encontrará Hug-Bug em terras distantes? O céu ainda será o mesmo a guiá-lo?
Não parece. Mesmo nas mitologias, vemos que o céu surpreende. Tomemos como exemplo um
relato de um viajante célebre da mitologia tolkiana: Aragorn, filho de Arathorn 3 .
Tive uma vida dura e longa; e as milhas que se estendem entre este lugar e Gondor
são uma pequena fração na soma de minhas viagens. Atravessei muitas montanhas e
muitos rios, e pisei em muitas planícies, chegando até mesmo às regiões distantes de
Rhûn e Harad, onde as estrelas são estranhas.
(J.R.R. Tolkien. O Senhor dos Anéis).
Vamos nós mesmos preparar nossa viagem mental.

1.1

Hug-Bug e as Viagens

Para viajar, precisamos estabelecer algumas referências que nos guiarão. É importante definir
em que direção viajamos. Vamos estabelecer então direções baseados no movimento do céu. O
lado do qual as estrelas emergem será chamado Leste, o lado no qual elas submergem, Oeste.
Para sermos precisos, usaremos a trajetória daquela estrela que desenha um círculo máximo no
céu, o Equador Celeste. A Direção Leste é a dada pelo local onde o Equador Celeste cruza o
lado Leste, e a Direção Oeste, onde ele cruza o lado Oeste.
Assim definimos um eixo na Terra. Podemos fazer um risco no chão, de uma reta. Se viajarmos para o Leste, na direção do nascente, veremos as estrelas nascerem cada vez mais cedo
2

Círculo Máximo, ou círculo de diâmetro, é qualquer círculo que divida uma esfera em duas partes iguais. Essas duas
partes são as duas semi-esferas, ou hemisférios.
3 O mundo de J. R. R. Tolkien, nas primeiras eras de sua existência, era plano; a partir de uma grande catástrofe
cosmológica (a queda de Númenor), os deuses a transformaram em uma Esfera, para que os navegantes que pretendessem
atingir novamente o continente dos deuses não conseguissem, e em vez disso dessem uma volta e acabassem voltando à
Terra Média. Nos tempos de Aragorn como se pode ver, o mundo já era esférico.
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(e se por mais cedo também); se viajarmos a Oeste, estaremos nos adiantando com relação às
estrelas, pelo que elas demorarão mais para se pôr (e também nascerão mais tarde). Causaríamos
mudanças temporais no céu – é o que acontece quando fazemos uma viagem para outro fuso
horário4 - mas o céu a ser visto seria sempre o mesmo.
Para vermos novos céus, tentemos então viajar na direção perpendicular à Leste-Oeste. Fazemos então um risco perpendicular àquele que fizemos no início: a cruz dos viajantes. Virados
para o Oeste, nosso braço direito indica a direção que chamaremos de Norte; o braço esquerdo
indica o Sul.
Olhe o céu em uma destas direções. Conforme tomamos estrelas mais ao norte ou mais ao
sul, menores são os arcos feitos por elas no céu. Se houvesse uma estrela no ponto em que nossa
linha perpendicular, infinitamente prolongada, cruza a Esfera, ela sequer se moveria; ela estaria
exatamente onde passa o eixo de rotação do céu. Esses pontos são os Pólos Celestes: o Pólo
Norte e o Pólo Sul. De fato, se andarmos para o Norte, conseguiremos ver que existe uma estrela
bastante brilhante, neste ponto. Ela é por isso chamada de Estrela Polar ou, usando o nome em
latim5 , Polaris. No pólo sul também temos uma estrela dessas, mas muito pouco brilhante (quase
invisível a olho nu), chamada Sigma Octans. Pela facilidade de guia, vamos para o Norte (sabendo
que para o Sul a situação é análoga).
O céu é curioso. Conforme andamos na direção Norte, vemos o Pólo Norte emergir, ficar cada
vez mais alto no céu. Quanto mais andamos, mais ele sobe. Os arcos que as estrelas vão fazendo
no céu ficam cada vez mais inclinados. Mas o Equador continua dividindo o céu em duas partes,
e continua definindo o Leste e o Oeste na nossa caminhada.
Repare na Figura 1.2 que, com os círculos inclinados, as estrelas passam tempos diferentes
aparecendo no céu. O Equador continua aparecendo pela metade, mas outros círculos têm partes
maiores acima do horizonte. As estrelas mais próximas ao Pólo mesmo param de nascer e se
pôr! Elas descrevem seus círculos inteiros acima do horizonte. Por isso, são conhecidas como
estrelas circumpolares.
Mas nossa viagem tem um limite. Haverá um ponto em que o Pólo Norte estará sobre nossa
cabeça, coincidindo com o nosso zênite. Neste ponto, o Equador estará completamente deitado
no nosso horizonte. As estrelas estarão se movendo de um jeito curioso: seus círculos de revolução serão todos horizontais! Nenhuma estrela mais nasce ou se põe; todas as estrelas são
circumpolares. A mesma situação no Pólo Sul ? Com a diferença de que as estrelas estarão girando no outro sentido. Estas duas regiões embaixo dos Pólos Celestes são conhecidas como os
Pólos da Terra.
As estrelas nunca se porem têm uma conseqüência desagradável: se elas nunca cedem lugar
a outras, só elas são visíveis, permanentemente. Os habitantes do pólo veriam sempre o mesmo
céu, girando horizontalmente. No Pólo Norte vê-se uma metade da Esfera; no Pólo Sul, a outra
metade. Da mesma forma, nos outros lugares fora do Equador da Terra, onde existem estrelas circumpolares, existem também estrelas permanentemente invisíveis: são as que são circumpolares
para os que estão mais próximos do outro pólo.
Chegando no pólo, acontece uma catástrofe para as direções que nos orientam: elas deixam
de ser definidas! O Equador agora toca o Horizonte em todos os pontos, não podendo mais
definir Leste e Oeste. O Pólo Norte está sob nossa cabeça, então não há mais direção Norte sobre
a Terra para seguirmos. Em qualquer direção que andarmos, estaremos indo na direção do Pólo
Sul! Estamos perdidos!
Mas basta um pouco de memória para sair dessa situação. Continuemos andando em linha
reta, seguindo na direção oposta de onde viemos. Se dermos um passo para frente, as direções
já voltam a ser definidas - embora muito difíceis de medir ainda. A Polaris terá descido um
4 Falaremos
5O

melhor sobre os Fusos Horários no Capítulo 17, da Unidade de Geometria.
nome oficial da maioria das estrelas é em latim, grego ou árabe. Mais à frente veremos por que.
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pouquinho às nossas costas. Um passo para trás e estaremos andando novamente para o Norte;
continuemos para frente e estaremos indo para o Sul. Definindo estas duas, definimos também
as perpendiculares, Leste e Oeste. Só um ponto é problemático.
Com isso entendemos melhor a fala de Aragorn, apresentada antes. As terras de Harad
são muito ao sul, para além do mundo que é familiar para ele. Este mundo é, provavelmente,
mais perto do Pólo Norte; indo para o sul, muitas estrelas deixaram de ser circumpolares para
ele, e muitas estrelas invisíveis, próximas ao Pólo Sul, passaram a ser visíveis. Estrelas novas,
estranhas. . .
Tolo homem que se guia nas regularidades e vai além do que elas permitem! Perde-se, naturalmente. Precisa redefinir suas referências, reexplicar o mundo. Se o mundo fosse um gigantesco
plano, a Esfera Celeste deveria ser vista do mesmo modo por qualquer homem. Se andássemos
muito para o Sul ou para o Norte, nos aproximaríamos de uma das estrelas polares, dos limites do céu. Mas não vemos isso; as estrelas parecem manter a mesma distância segura de nós,
aventureiros petulantes. Mas o céu gira conforme andamos nestas direções. O mundo antigo não
serve mais, algo novo nos aguarda. Esperto homem que explora suas regularidades até o limite
em que elas não resistem mais. O universo pede para ser reexplicado.
Assim, um mundo plano não resiste a viagens longas, grandes expedições militares ou de
comércio entre continentes. Todos os povos que fizeram essas viagens trataram de reexplicar o
mundo.

1.2

A Esfera da Terra

Dentre as muitas explicações possíveis, ficaremos de novo com a Esfera: a Terra, assim como
o Céu, é esférica. O Tratado da Esfera6 , livro de astronomia muito popular nas universidades
medievais, traz a seguinte explicação:
Que a Terra seja, outrossim, redonda se prova: porque os signos e as estrelas (. . . )
primeiro nascem e se põem aos que vivem no oriente e depois aos que vivem no
ocidente. (. . . )
Pois que também seja redonda de norte para sul tem sua prova: porque aos que vivem
na banda do norte as estrelas que estão junto ao pólo ártico nunca se lhe põem, e as
que estão junto ao pólo antártico nunca se lhes nascem nem nunca podem ver.
No período em que a Grécia Antiga se tornou parte do grande império de Alexandre, que
se estendia da península grega até quase a Índia, o fluxo populacional ente cidades distantes
aumentou muito, e permaneceu assim com os reinos helenísticos, depois que Alexandre morreu.
Foi nessa época que Eratóstenes de Alexandria, usando um argumento similar ao supracitado, não
só mostrou que a Terra era redonda como estimou seu raio.
Para esta estimativa, Eratóstenes usou algo que era conhecido pelos habitantes da cidade
de Siena7 : que no solstício de verão8 , o Sol podia ser visto projetado no fundo dos poços de
água – ou seja, passava pelo zênite da cidade. Ele então montou um gnômon em sua cidade,
Alexandria: uma haste horizontal para medir a sombra projetada pelo Sol, e com isso sua altura
no céu. Encontrou que, ao meio dia do solstício de verão, o Sol culminava a uns 7,25◦ sul
6 O Tratado da Esfera (Tractatus De Sphera Mundi, no original em latim) foi escrito por volta de 1220 por Johannes de
Sacrobosco, na então recém-fundada Universidade de Paris. A intenção da obra era apenas servir de livro didático para
o ensino de astronomia na Universidade, mas ele acabou sendo utilíssimo na formação dos navegadores portugueses e
espanhóis que descobririam o Novo Mundo.
7 Repare que esta cidade não tem nada a ver com Siena, na Itália, muito mais ao norte; a Siena do Egito é uma cidade
antiga; no lugar dela, hoje existe a cidade egípcia de Assuã.
8 Solstícios e Equinócios irão ser explicados melhor no próximo capítulo, agora basta saber que no dia do soltício de
verão o Sol incide perpendicularmente sobre as cidades sobre os trópicos, como é o caso de Siena
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do ponto mais alto do céu. Finalmente, contratou um agrimensor que mediu a distância entre
Alexandria e Siena: 5.000 estádios andando para o sul. O estádio é uma antiga unidade de medida
de comprimento, muito utilizada nesse período. O erro de seus cálculos parece ter sido de menos
de 20%, para cima.

Figura 1.3: Mapa mostrando Alexandria e Siena.

Figura 1.4: Desenho esquemático mostrando a situação de que Eratóstenes se utilizou para determinar o
raio da Terra.

1- Sabendo que você está a aproximadamente 6370 km do centro da Terra, quantos metros,
aproximadamente, correspondem a um estádio?
Outro argumento a favor esfericidade da Terra está associado às navegações – e aparece também no Tratado da Esfera. Conforme navios se afastam dos portos, seus cascos vão aos poucos
desaparecendo, como se fossem sendo engolidos pelo mar (o que assustava bastante os navegadores e causou o surgimento de várias lendas sobre monstros no “fim do mar”, ou no “fim do
mundo”). Só depois some toda a popa, e depois ainda as velas, e o mastro. Do ponto de vista
de quem está dentro do barco, o mesmo poderia ser visto em relação ao continente, com a terra
sumindo, e depois sumindo o farol do porto ou as torres dos castelos.
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Figura 1.5: O argumento do mastro do navio. Figura retirada do Tratado da Esfera

Na verdade esta é a típica experiência em que todo o mundo acredita mas que não pode ser
realizada – ou não podia, na época em que era usada como argumento. Quando um navio está
longe o suficiente para sumir no horizonte, não é possível distinguir, a olho nu, o mastro do casco
ou qualquer outra parte do navio! O mesmo pode ser dito sobre quem está dentro do navio e
olha para Terra firme. O que pode, sim, ser visto, é o navio ser tragado, inteiro, pelo horizonte,
ou o continente desaparecer inteiro no alto-mar. De qualquer forma, experimentos mentais, como
a viagem que fizemos páginas atrás, sempre desempenharam um papel fundamental na história
do conhecimento.
Todos aprendemos no colégio que a Terra é uma Esfera, mas na maior parte do tempo não
damos conta de todas as incríveis conseqüências disso. Então aqui vão alguns exercícios mentais para o leitor se divertir; confrontações com situações-limite que nos levam a pensar mais
amplamente na geometria do nosso planeta, desatrofiando nossa visão espacial :).
2- Aonde chegará um viajante se ele se mantiver sempre caminhando para
(a) Norte
(b) Sul
(c) Leste
(d) Oeste
3- Aonde ele chegará se se mantiver andando na direção sudoeste? Quantos quilômetros ele
terá andado até o seu ponto final? Quantas voltas ele terá dado em torno deste ponto?
4- Agora o viajante quer construir uma casa para morar. Ele quer construir uma casa simples,
quadrada, com quatro paredes externas e uma janela em cada parede. Em que lugar da
Terra ele poderia construir essa casa para que todas as suas janelas fiquem voltadas para o
norte? Para ir à lareira, no meio da sala, ele sempre tem que andar para o sul?
5- O viajante caminha 10 quilômetros para o Norte, 10 quilômetros para Oeste e 10 quilômetros
para o Sul; assim, e acaba no mesmo ponto de onde saiu inicialmente. Onde ele estava?
(Considere outras soluções além da convencional!!!)
6- O viajante agora perdeu a bússola e passou a se orientar somente no inı́cio de sua trajetória.
Ele vira-se para o Sul e caminha 10 quilômetros em linha reta (repare que isto é diferente de
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caminhar sempre verificando que seu caminho o leva para o Sul); depois vira-se para Oeste e
caminha mais 10 quilômetros; vira-se para Sul novamente e caminha mais dez quilômetros;
vira-se para Leste e completa mais 10 quilômetros, com o que acaba no ponto de onde saiu.
Onde ele estava?
7- O viajante agora vira-se para o Sul e caminha 10 quilômetros, com o que volta para o ponto
de onde saiu. Onde ele estava?
8- Se dois navegadores decidem dar a volta na Terra,um navegando de Norte a Sul e outro de
Leste a Oeste, ambos à mesma velocidade, qual completará primeiro a viagem?
9- Um avião precisa chegar a um lugar que fica 40◦ a Leste de onde está. O copiloto então
sugere que o avião voe sempre a Oeste, que este será o caminho mais rápido até o destino.
O copiloto está certo?
10- Uma milha marı́tima é definida como o comprimento de um arco de um minuto (1/60 de
grau) no equador. Quanto mede a milha marı́tima em quilômetros?
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Mapeando o Céu
Agora que estabelecemos que nosso Céu é, pelo menos aqui, uma Esfera, podemos começar
a mapeá-lo. Mas porque mapear? Um mapa é uma representação, em papel ou na mente, de
um lugar amplo o suficiente para que não possa ser visto todo de uma vez, ou que não possa
ser visto de uma boa posição. Ele destaca, para o mapista, todas as coisas que são consideradas
importantes naquele lugar: cidades, estradas, plantações, filiais do McDonald’s. Capturando o
essencial do lugar, o mapa captura para nós o lugar, nos deixa tranquilos, seguros para viajar por
aquele lugar. Um mapa é uma garantia, um guia para o desconhecido.
Por isso é que, antes de explorar os objetos celestes, vamos mapeá-los.
Muitos de vocês já devem ter olhado para uma carta celeste moderna, não é verdade? As
constelações são como países, com territórios bem definidos e que se encaixam perfeitamente, cobrindo toda a Esfera. Assim, todo pedaço do céu pertence a alguma constelação; nenhum pedaço
do céu pertence a duas delas. Mas nem sempre o céu foi assim, com territórios bem repartidos;
na verdade, essa repartição é bem recente, oficializada na União Astronômica Internacional (sigla
em inglês IAU) de 1930, oficializando o número de constelações em 88 (O Apêndice A traz uma
lista completa dessas constelações).
Antes disso, o céu era mapeado não com áreas, mas com símbolos: animais, deuses, personagens ou objetos que eram significativos para uma certa cultura, uma certa época. Afinal, não
se trata de uma mapa de qualquer coisa, mas do Céu!, que cobre todos os lugares onde há vida,
que regula a própria vida e regula as atividades de seu oposto, a Terra.
Assim, povos caçadores faziam constelações com figuras de caçador com um porrete e seus
cães (Orion, Cão Maior e Cão Menor); se eram agricultores, faziam constelações ligadas aos períodos das cheias e chuvas (Aquário) ou ao período da colheita (Virgem1 ). Faziam também constelações de animais importantes, de deuses em figuras concretas (em forma humana) ou de forma
abstrata (como as Mansões Celestes chinesas).
De uma forma geral, constelações eram feitas ligando-se as estrelas e formando desenhos,
como nas atividades infantis de ligar os pontos. Algumas vezes, entretanto, outros elementos do
céu eram utilizados: um exemplo brasileiro é a constelação indígena da Ema Celeste que, para
marcar seu desenho, além de estrelas, usa também a textura de fundo do céu - a Via Láctea, para
fazer a plumagem, e a nebulosa escura do Saco de Carvão, no Cruzeiro do Sul, para ser a cabeça2 .
De toda forma, é importante lembrar que as constelações são apenas projeções, agrupamentos
1 Na Grécia Arcaica, eram as mulheres as responsáveis pela colheita. De fato, na figura da constelação, a “virgem”
segura uma espiga de trigo – de onde veio o nome da estrela mais brilhante das constelação, Spica.
2 Para mais informações sobre esta e outras constelações indígenas brasileiras, leia o artigo “As constelações
indígenas brasileiras”, de Germano Afonso (UFPR). O artigo pode ser baixado no seguinte link: http://www.
telescopiosnaescola.pro.br/indigenas.pdf
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pertencentes ao nosso mapa; elas não correspondem necessariamente a uma realidade física.
Nada obriga as estrelas que compõem uma constelação a estarem juntas no espaço – de fato, em
quase todas as vezes, elas estão a distâncias bem diferentes.
Quando uma cultura sofria influência de outra, ou quando era herdeira de outra, seu céu era
influenciado ou herdado na mesma medida. Mesmo culturas sem conexão aparente, por vezes,
compartilham constelações semelhantes; ou porque símbolos muito fortes são compartilhados
por ambas, ou pela simples semelhança evidente daquela parte do céu com o objeto ou animal.
Assim, o Touro, um símbolo mitológico dos mais fortes nas culturas da Europa e Ásia Centrais,
era encontrado em lugares tão diferentes quanto as pinturas pré-históricas da caverna de Lascaux,
vasos de cerâmica da Grécia Clássica ou pinturas indianas. A cauda do Escorpião, por outro lado,
é tão destacada no céu, e lembra tanto a cauda de um escorpião, que parece dificil povos que
convivem com esse animal não terem feito a associação. Em outros lugares do mundo, como
nas culturas indígenas da América do Sul, ela representava a pata da constelação da Ema; do
outro lado do mundo, ela corresponde à mesma coisa na constelação do Emu, um parente de
Ema comum entre os aborígenes australianos.
As constelações oficiais, ou seus correspondentes míticos, vieram todos da cultura européia,
ou do que os europeus consideram sua cultura clássica: Grécia e Roma antigas. Por isso, precisamos conhecer os mitos e histórias gregas (e de seus antecedentes) para entender a lógica das
constelações, ou mesmo memorizá-las com mais facilidade.

2.1

Os Antigos

No início, havia pessoas. Elas olhavam para cima e viam o céu, e o céu era importante para
elas. A vida então estava em todo lugar: nas plantas, nas rochas, nas montanhas, no céu. Com
o tempo, as vidas das coisas se tornaram espíritos, separados das coisas mesmas. Assim, os
homens lidavam com a natureza da mesma forma que lidavam com outros homens. Rituais,
feitiços e mandingas eram práticas normais para lidar com esses espíritos da natureza. Seguindo
as palavras de Edward Harrison3 :
O universo mágico era perfeitamente racional, segundo seus princípios. Devemos pôr
de lado as histórias de que pessoas primitivas não podiam prever nada por causa do
capricho dos espíritos. Povos humanos e seus povos de espíritos não eram mais caprichosos em seu comportamento do que somos hoje. O comportamento dos espíritos
refletia o comportamento humano, e seres humanos previam os atos dos espíritos na
mesma extensão em que podiam prever atos de outros humanos. (...) O universo
mágico consistia literalmente em vida confrontando vida.
O que parece para nós uma cosmologia bastante inefetiva era para aquelas pessoas,
pelo contrário, perfeitamente efetiva. Eles provavelmente possuíam mais entendimento e controle sobre o mundo deles do que nós temos individualmente sobre o
nosso. Poucas pessoas hoje entendem como funcionam máquinas de combustão interna, jatos, telefones, computadores, como a internet funciona, como aviões voam ou
como televisões podem ser consertadas. Essas pessoas antigas não só viviam em um
universo compreensivo como também sabiam como influenciá-lo e controlá-lo, o que
é mais do que pode ser dito da maioria de nós hoje em dia.
As pessoas viviam em seus clãs, tribos ou povoados. Então houve guerras e lutas, migrações
e fusões. Tudo isso continuou acontecendo por muito tempo. Algumas pessoas se assentaram,
passando a viver de plantar e criar animais, em vez de caçar e colher. Entào, na margem dos
grandes rios, surgiram grandes eixos agrícolas, depois unificados como os primeiros grandes
3 Harrison,

Edward. Masks of the Universe. Cambridge University Press, second edition. Tradução livre
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impérios: o chinês no Rio Amarelo, o indiano no Indo, o egípcio no Nilo, o sumério entre o Tigre
e o Eufrates.
O império das pessoas correspondia, naturalmente, a um império na natureza. Citando novamente o Harrison:
Com mais conhecimento veio a crescente percepção da vastidão e da complexidade
da natureza, e a compreensão de que os seres responsáveis por ativar o mundo eram
muito superiores tanto aos humanos quanto aos espíritos ordinários. Passo a passo o
universo mágico se tornava um universo mítico. De um lado ficavam os seres humanos, de outro lado os elevados superespíritos - verdadeiras deidades - que orquestravam os fenômenos de larga escala do mundo e possuíam habilidades nunca igualáveis
por seres humanos ou espíritos.
Assim também a vida religiosa mudava: o culto individual, familiar, espontâneo aos espíritos
era reprimido e substituído pelos cultos cerimoniais, dirigidos pelos sacerdotes. Para matar e
caçar, não se precisava mais pedir permissão aos espíritos dos animais que seriam mortos, mas ao
espírito-totem do animal, o Grande Touro, que representa todos os touros vivos. Os sacrifícios e
rituais se tornaram eventos de massa, realizados regularmente para sustentar o ritmo das estações
e garantir boas colheitas.
Então os humanos se sucediam uns aos outros, como se sucediam as gerações de deuses.
A região entre o Tigre e o Eufrates, conhecida por nós como Mesopotâmia ou Entre-Rios (do
grego meso, meio e potamos, rio), viu os sumérios serem derrubados pelos acádios, depois pelos
caldeus, pelos assírios e por fim pelos babilônios. Em paralelo a isso, diversas dinastias de
faraós se sucederam no Egito. Entre eles (geograficamente falando), haviam reinos comerciais
mediterrâneos, em especial o de Creta.
Então, por volta de 2000 a.C., as tribos indo-européias, saindo de algum lugar das atuais
planícies russas, começaram a se espalhar pelo mundo. Na península índica, estabeleceram-se
como casta dominante, constituindo a tradição religiosa hindu baseada no sânscrito. No outro
extremo, na Europa, estabeleceram também seus domínios. A tribo dos aqueus desceu pela
península grega e destruiu um império cretense, estabelecendo em seu lugar outro império ainda
mais poderoso, baseado desta vez numa cidade continental, Micenas. Na narrativa mítica, o herói
Teseu derrotou o grande Minotauro, preso na cidade cretense de Minos, e assim pôde estabelecer
um reino grego. Os micênicos fundaram colônias até o sul da Itália, por um lado, e até a Síria,
Palestina e Chipre, para o outro.
Novas ondas de tribos indo-européias continuaram se espalhando pelo mundo antigo: os
jônicos se estabeleceram na Ásia Menor (atual Turquia), mas também fizeram investida na península grega (mais tarde fundariam Atenas). As agressivas tribos dóricas fizeram o mesmo, até
que, em 1200 e já enfraquecido, o império micênico foi totalmente derrotado. No mundo mítico,
quando os heróis da Guerra de Tróia retornam a seu país, vêem instaurado o caos; mesmo o
grande general Agamenon é assassinado pelo amante de sua mulher. Segue-se então, na península grega, uma retração das cidades e fragmentação do poder político; a escrita aparentemente
desaparece e inicia um período em que não sabemos praticamente nada sobre o que se passava.
Assim permaneceram as coisas por mais 400 anos. Somente por volta de 900 a.C. e por influência
cultural (e escrita) fenícia, as cidades gregas voltam às rotas de comércio e de conhecimento do
Mediterrâneo. As diferentes partes da península retomam consciência de sua identidade cultural
e linguística. Em 776 a.C. ocorrem os primeiros Jogos Olímpicos; podemos tomar essa data como
o início da Grécia Arcaica. É aqui que encontraremos nossos mitos.

2.1.1

Mitos Primordiais

Os mitos eram passados por tradição oral; toda comunidade possuía seus sábios-poetas,
que eram responsáveis por manterem viva a memória do mito, decorando-os cuidadosamente
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e cantando-os de tempos em tempos para as pessoas (os mitos assim tinham a forma de poesia/música, em primeiro lugar porque cantos são muito ,mais mnemônicos que textos em prosa).
Como a maioria das culturas antigas não sobreviveram até hoje, seus mitos foram perdidos, não
sobrando mais do que registros esparsos. Isso só foi diferente nos lugares e nas épocas em que os
mitos foram compilados em linguagem escrita. O registro mais antigo de linguagem escrita que
temos é a escrita cuneiforme suméria, cunhada em tábuas de barro. Os egípcios possuíam seus
famosos hieroglifos; os gregos arcaicos e clássicos tinham uma escrita alfabética, provavelmente
herdada dos fenícios. Tudo o que sabemos sobre os mitos desses povos é o que tivemos a sorte
de poder ler.
Os grandes compiladores de mitos na Grécia são do renascimento mencionado anteriormente,
por volta de 700 a. C.. Dois nomes são os mais destacados: Homero escreveu a Ilíada, que
narra a famosa disputa entre Heitor e Aquiles na Guerra de Tróia, imortalizada no Sistema Solar
contemporâneo4 , e a Odisséia, sequência da história, em que o herói Odisseu (ou Ulisses) faz
sua longa jornada de volta à Grécia, navegando entre as ilhas jônicas. De Hesíodo, por sua vez,
sobraram principalmente os poemas Os Trabalhos e Os Dias e a Teogonia. Foi nesta última obra
que ele compilou cuidadosamente uma genealogia dos deuses gregos, dividos em três gerações:
deuses primordiais, titãs e olímpicos. Vejamos mais de perto sua montagem.
A criação do mundo para Hesíodo acontece de maneira parecida com a dos sumérios e egípcios. No início havia o Caos, que pode ser traduzido como estado primordial, vazio escuro,
abismo. Dele surgiram Eros, a força de geração e movimento; Tartarus, as profundezas; Gaia, a
Terra. Da Gaia nasceu Uranos, o céu. Então o Céu deita-se sobre a Terra, cobrindo-a e copulandoa com a chuva. Daí nascem todas as coisas. Na mitologia egípcia, similarmente, o mundo foi
criado pela união da deusa do céu, Nut e do deus da terra, Geb. Na Suméria, a união foi entre
Anu e Ki.
Os deuses da primeira geração são entes muito abstratos, confundidos com as próprias entidades que eles representam. Muitos deles nada mais são do que os antigos deuses da natureza,
os que foram fortes o suficiente para sobreviver. Assim, conta Hesíodo que Gaia, sozinha, deu a
luz aos Ourea (em latim Montanus), que são os espíritos de cada montanha conhecida, bem como
às Nesoi, as entidades de cada ilha. Do Caos surgiram ainda Nyx, a noite, e Erebus, a escuridão
que preenche todos os cantos do universo e os vazios na Terra. Do casamento entre esses dois
irmãos, nasceram Éter, o ar supremo, céu azul, luz; e Hemera, o dia claro, que espalha as sombras
de Nyx.
A segunda geração é a dos Titãs, filhos principalmente de Uranos e Gaia. Eles representam
basicamente as grandes forças da natureza. Hesíodo conta que o Céu e a Terra tiveram como
filhos seis Titãs, masculinos, e seis Titânidas, femininos. O último dos filhos, que viria a reinar,
foi Cronos, o fluxo do tempo e das eras. Sua esposa era uma de suas irmãs, Rhea, a nova deusamãe (que, provavelmente, substituiu o antigo culto à Terra). Como esposa de Cronos, Rhea era
responsável pelo fluxo do tempo; como deusa-mãe, estava associada ao fluxo menstrual, ao leite,
ao nascente; era responsável pela geração e pela fertilidade.
Outros Titãs representavam outros grandes entes, como Koios (latim Coeus), o eixo do mundo,
associado ao Norte, ou Okeanos, o grande rio que rodeia a Terra, regulando nascente e poente,
representado como uma Serpente com chifres de Touro. Ou então eram entes mais abstratos,
como Mnemosina, responsável pela memória e pelas palavras orais, ou Temis, a ordem, lei divina,
costume e, em alguns oráculos, a voz oracular da Terra.
Dois titãs de especial interesse astronômico são Hyperion, a luz, Sol, o pilar leste do mundo, e
4 Os

Asteróides Troianos são dois grupos de astróides que ocupam a órbita de Júpiter, 60 graus à frente e atrás do
grande planeta. Os asteróides à frente recebem nomes de soldados gregos da Guerra, enquant os asteróides do grupo de
trás recebem nomes dos soldados troianos (as exceções são Heitor, troiano que está no lado grego, e Patroclo, grego que
está no lado troiano). Para saber como esses asteróides funcional dinamica e gravitacionalmente, ver Volume 3
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sua esposa-irmã, Thea, a visão, profecia, o brilho dos metais e pedras. Juntos, tiveram três filhos:
Helios, o Sol; Selene, a Lua; Eos, a Aurora. Eos se casou com Astræus, o Crepúsculo, dando origem
a:
• os quatro Anemoi, ou ventos: Boreas (norte; frio e invernal), Notos (sul; chuvas de verão),
Zéfiro (oeste; brisa de primavera), Euros (leste; calor e chuva).
• os seis Astra Planeta, ou estrelas errantes: Phainon, o brilhante (Saturno); Phaeton, o flamejante (Júpiter); Pyroeis, o ardente em fogo (Marte); Eosforos, que traz a aurora (Vênus
matutino); Hesperos, que traz o crepúsculo (Vênus vespertino); Stilbon, Mercúrio.
A terceira geração, filha da segunda, aparece por meio de uma guerra, a famosa Titanomaquia,
ou Guerra dos Titãs. Lutas entre diferentes raças ou gerações de deuses aparecem em diversas
outras mitologias, como na famosa luta nórdica entre os Æsir e os Vanir, ou como derivou dos
sumérios para o texto bíblico, a revolta de Lúcifer contra o poder de Javé. No caso grego, a briga
tem uma história engraçada.
Tudo começa no fim da primeira dinastia. Cronos, o fluxo do tempo, destronou Uranos, o
céu, da regência sobre o mundo. A história, como contada por Hesíodo, tem feições bastante
humanas: Gaia, querendo vingar-se por Urano ter aprisionado seus outros filhos5 no Tártaro,
esculpe uma foice de pedra e reúne os titãs para que o castrem. Só Cronos se dispõe a realizar
tal feito. Como combinado, Cronos se esconde no útero da Terra e, quando, Urano vem ter com
ela, aquele salta com a foice e o castra, jogando seus testículos no mar. Do seu sangue jorrado no
mar, nascem as Eríneas (latim Furias), entidades terrestres da vingança; as ninfas Melíades, que
deram origem aos humanos da Era de Bronze, e a raça dos Gigantes. Além do sangue, entretanto,
aparece no mar uma espuma branca produzida a partir dos testículos, de onde nasce Afrodite,
deusa do amor, da beleza e da sexualidade.
Então Cronos e sua irmã Rhea assumem o reinado do mundo, no período conhecido como
Era de Ouro: em que não eram necessárias leis para se governar e a imoralidade era totalmente
ausente. Apesar disso, Cronos mesmo era visto como um deus cruel e intempestuoso. Ainda em
referência à castração de Urano, com medo de que alguem tomasse seu lugar, o rei titã devorava
todos os filhos que tinha com Rhea. É como dizem: o tempo devora a todos os seus filhos. Rhea,
a deusa-mãe, ficava insatisfeita com todas as suas criações sendo devoradas. Então ela fez um
truque com seu último filho, Zeus: quando Cronos foi engolir o novo filho, acabou engolindo
uma pedra, sem notar a diferença. Então Zeus foi mantido escondido em uma caverna em Creta
(provavelmente por referência ao antigo Reino de Minos). Quando adulto, partiu então para sua
grande missão, prevista pelos oráculos: derrotar seu pai. Primeiro Zeus usou uma poção, dada a
ele por sua avó Terra, que fez com que Cronos regurgitasse a pedra e todos os filhos devorados:
seus irmãos Hades e Poseidon, e as irmãs Demeter, Hera e Hestia. Depois disso, o filho rebelde
liberou as criaturas do Tártaro, iniciando a grande batalha contra os titãs. Com a ajuda dos
Gigantes, Zeus e seus irmãos vencem os titãs, aprisionando a maioria deles no Tártaro. Então
inicia-se a terceira geração, o reino de ordem de Zeus, a partir do Monte Olimpo.
O mundo é então dividido entre os três irmãos homens: Zeus reinaria sobre o ar e os céus;
Poseidon sobre as águas6 ; Hades sobre o submundo. Sobre a Terra, Gaia, ninguém poderia reinar
sozinho; a terra é poderosa demais. Sobre esta, os três tinham igual domínio.
5 Trata-se

dos filhos “deformados” de Uranos e Gaia, que nasceram antes dos titãs: os Ciclopes, gigantes fortes, de
emoções abruptas e tendo apenas um grande olho, e os Hecatonquiros (latim Centimani), gigantes de cem braços que
representam a força dos fenômenos naturais.
6 Há uma longa e meio separada tradição de deuses relacionados à água; ela é separada provavelmente porque os
cultos aquáticos dos pescadores e comerciantes tinha pouca relação com os cultos ctônicos às forças da terra que, diante
do sucesso da agricultura, acabou se configurando como a versão principal da mitologia. Eis um rápido resumo: Pontos,
as profundezas do mar, nasceu de Gaia do mesmo modo que Ouranos. E do mesmo modo também copulou com Gaia,
tendo diversos filhos. O pincipal dele talvez tenha sido o primogênito do Mar com a Terra, Nereu, o velho do Mar Egeu.
Ele foi bastante cultuado entre pescadores. Nas gerações seguintes, seu culto foi substituído pelo de Poseidon, e depois
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No Monte Olimpo, Zeus estabelece os tronos de seu reinado. A narrativa de Hesíodo cria um
reflexo entre a segunda e terceira gerações: eram seis titãs e seis titânidas; agora são seis olímpicos
e seis olímpicas. A idéia é que cada deus antigo foi substuído por alguém da nova geração. Na
versão clássica (e, entre parênteses, na versão romana), os doze deuses olímpicos eram: Zeus
(Jupiter); quatro de seus irmãos: Poseidon (Netuno), que reinava sobre as águas; as irmãs Hera
(Juno), sua esposa; Demeter (Ceres), deusa da fertilidade e da colheita, substituindo Rhea no
culto à mãe-terra; Afrodite (Venus), do amor e da beleza; sete de seus filhos: Atena (Minerva),
da civilização e sabedoria; Apolo (Apolo mesmo), do Sol, da luz, da poesia e do conhecimento;
Ártemis (Diana), irmã-gêmea de Apolo, deusa da Lua, da caça, das florestas e vales; Dionísio
(Baco), do vinho e da explosão dos instintos; Ares (Marte), da guerra; Hefestus (Vulcano), do fogo,
do metal e da tecnologia; e Hermes (Mercúrio), do comércio e das viagens, mensageiro dos deuses
e guia ao submundo. Nesta versão clássica do panteão, Hades (Pluto) aparece de fora, por reinar
sobre uma parte diferente do mundo (mais relacionada à morte do que à vida humana). Hestia
(Vesta), uma das irmãs engolidas e deusa do coração e dos assuntos domésticos, também não
aparece. Uma história diz que Dionísio a ofereceu um assento, mas ela recusou, temendo que o
desequilíbrio entre o número de deuses e deusas causassse conflitos.
A geração olímpica, entretanto, já é bem mais afastada dos cultos às forças da natureza, e
relacionada a cultos de atributos e atividades humanas. Além disso, todos os deuses são representados como seres humanos, nenhum como animal ou forma abstrata. Além disso, as histórias
deles contam que eles possuíam raiva, inveja, ciúmes, alegria, gozo, amor, como qualquer outro
ser humano. A metáfora está bem menos presente na natureza e mais na criação dos homens. São
os olímpicos que possuem e manipulam os homens nos textos de Homero, e depois nos textos
posteriores. Novos deuses para novos tempos.

2.1.2

Mitos Heróicos

Os deuses, propriamente, não viraram constelações. Eles eram grandes demais para serem
representados por uma figura no céu. Em vez disso, as constelações representavam personagens
ou episódios dos mitos, da trama cósmica que tinha levado à existência do mundo antigo, tal
como ele era.
Podemos começar do Pólo Norte, em torno do qual se desenrola a história de Perseu, o fundador mítico do Reino de Micenas, o primeiro reino indo-europeu na Grécia. Perseu era um
semi-deus, filho do próprio Zeus com Danaë, o arquétipo dos Danaan, os gregos Aqueus. Sua
mãe, por sua vez, era filha do lendário Acrisius, rei de Argos, sobre o qual falaremos depois. Expulso de Argos com sua mãe, Perseu passou muito tempo flutuando no mar, até ser encontrado
por Dictus (nome da rede do pescador) e acolhido por Polidecto (cujo nome significa “aquele que
recebe muitos”). Este criou o herói até a idade adulta. Então, em um episódio relacionado a uma
festa, presentes e pessoas se insinuando para Danaë, Perseu envolveu-se em uma aventura que
o obrigava a fazer uma longa jornada ao submundo, para trazer a cabeça da Medusa, a única
górgona mortal7 . É muito comum nas mitologias a idéia de que todo herói, na sua juventude,
precisa fazer uma jornada ao submundo, à obscuridão, para de lá ressurgir, de posse da sabedoria
e do poder. Funciona mais ou menos como os insights depois de muito esforço, ou como a crise e
o climax das narrativas literárias modernas. Para citar apenas um exemplo não-grego, podemos
falar do episódio bíblico da ida de Jesus ao deserto, onde ele é sumamente tentado e de onde ele
volta purificado. Podemos falar também da sua descida aos infernos, depois da crucificação, de
pelo de seu filho Tritão (famoso pelo tridente). Nereus casou-se com Doris, uma ninfa oceânida, e com ela gerou as 50
ninfas nereidas; dentre elas, podemos destacar Têmis, mãe de Aquiles, e Anfitrite, a nereida que casou-se com Poseidon.
7 As três górgonas (bruxas-serpentes que transforma em pedra quem as olha) e as três gréias (bruxas que compartilham,
as três, um só olho e um só dente, e por isso conhecem o futuro) são filhas de Forkys, os perigos do mar, com Cetus, os
monstros do mar.
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onde ele emerge com a chave do mundo dos mortos.
Mas o importante é que Perseu teve sua própria jornada. Guiado por Atena até as Gréias, ele
rouba delas o único olho, devolvendo-o apenas depois de elas ensinarem o caminho até as ninfas
Hespérides. Lá ele consegue as armas de que precisa: uma espada do lendário adamantium
forjada por Zeus, um forte escudo de Atena, uma capa de invisibilidade de Hades, sandálias
voadoras de Hermes e, por fim, um saco forte das ninfas, para carregar a cabeça. Em versões
posteriores do mito, as sandálias voadoras foram substituídas pelo cavalo alado Pegasus, que já
existia em outros mitos. Assim, Perseu entra na caverna das górgonas enquanto elas dormem;
aproxima-se de Medusa, invisível, vendo-a apenas pelo reflexo de seu escudo; então corta sua
cabeça e a põe no saco.
Voltando de sua jornada ao submundo, Perseu passa pelo reino da Etiópia (que, nessa história
específica, provavelmente se refere a um reino na Fenícia) onde se envolve em outra aventura. O
reino mítico da Etiópia era governado pelo rei Cefeu e pela rainha Cassiopéia e afundava graças
à prepotência humana. A rainha Cassiopéia comparava sua beleza à das ninfas nereidas; isso
provocou a ira de Poseidon, que fez inundar a cidade e enviou Ceto, o arquétipo dos monstros
marinhos, para destruir a cidade. Poseidon então alertou Cefeu que só pararia a destruição
quando, para pagar pelos seus erros, o rei oferecesse em sacrifício ao monstro sua própria filha,
Andrômeda (cujo nome, andros medomai, significa “rainha dos homens”). Relutante, ele amarrou
a filha, com correntes, a uma rocha. Foi então que Perseu entrou na história, voando com suas
sandálias aerodinâmicas e usando a cabeça da Medusa para derrotar Cetus.
Depois disso, Perseus casa-se com Andrômeda na Fenícia. Sua jornada está então completa.
Ele e a esposa voltam voando para Argos, onde o herói destrona seu avô Acrisius e estabelece o
reino micênico. Então é estabelecida a dinastia perseida em Tirito e em Argos. Entre os filhos do
herói com sua esposa, figura Perses, que foi deixado na Fenícia e depois se tornou o ancestral dos
imperadores persas. Outro descendente ilustre é o também semi-deus Héracles (Hércules), sobre
o qual ainda falaremos.
O mito fundador de Perseu e do Reino Micênico está inteiro desenhado no céu. Fica mais fácil
se olharmos o céu da latitude da Grécia, cerca de 40 deg N, por volta do mês de junho (você pode
fazer isso com o Stellarium!) Nele vemos o rei Cefeu sentado um pouco acima do Pólo Norte; a
seu lado direito, a rainha Cassiopéia. A princesa Andrômeda aparece ainda ao lado, amarrada
nas suas correntes e de frente para o monstro Cetus, que vem do oeste. Mas a noroeste está
nascendo Perseu, carregando em suas mãos a cabeça da Medusa, cujos olhos são representados
pelas estrelas Algol e ρ Persei. Acima dele, voando, o cavalo Pegasus.
Outras histórias fundadoras da Grécia aparecem no céu. Uma delas é a dos Argonautas, nos
anos anteriores à Guerra de Tróia, em sua jornada até o reino de Colchis (atual Geórgia, a oeste
do Mar Negro) em busca da lã dourada. O nome “argonauta” significa, literalmente, navegante
de Argus, o nome do famoso navio em que navegavam. O bando dos argonautas era liderado
por Jasão, marido de Medéia, mas contava com vários outros heróis de peso, como Heracles e os
gêmeos Castor e Pollux. Curiosamente, os três são representados como constelações no céu, mas
Jasão não é. Entretanto, o navio deu origem à constelação de Argo Navis, próxima ao Pólo Sul (e
não visível da Grécia, apesar de ter recebido seu nome no mundo antigo).
Já dissemos, mas não custa dizer de novo: nenhum desses mitos e desses arranjos de constelações são exclusivamente gregos; todos eles têm elementos herdados de outras culturas, seja dos
Mesopotâmicos, dos Egípcios ou dos Persas. Por exemplo, as constelações dos heróis Hércules
e Órion, opostas no céu, correspondem, respectivamente, às constelações de Marduk e Gilgamesh,
dois heróis e antagonistas sumérios8 . Ainda na mesma história suméria aparece Enkiru, uma
8 A Epopéia de Gilgamesh é um texto bastante famoso, descoberto há poucas décadas. Trata-se de um texto que conta a
criação do mundo e alguns episódios mitológicos de forma incrivelmente similar aos textos do Gênesis bíblicos, só que
com figuras mitológicas sumérias. A interpretação predominante é que se trata de um texto mais antigo, cuja história,
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constelação da Eclíptica, cuja versão helenizada é o centauro Quíron (o sagitário).

2.1.3

Constelações Clássicas

Nosso conhecimento das constelações gregas clássicas, bem como nosso conhecimento de
quase tudo que era grego, vem da famosa Biblioteca de Alexandria, que ficava na cidade egípcia de
Alexandria, na foz do Nilo, nos domínios do Império de Alexandre. Alexandre era macedônio,
ou seja, de um povo de cultura helênica no norte da Grécia. Seu império engoliu toda a península
grega, os bálcãs, o Egito, a Ásia Menor (atual Turquia), a Mesopotâmia, Pérsia e até a fronteira
com a Península Índica! Partes do mundo com tradições culturais muito distintas, mas sob um
mesmo domínio político. As migrações dentro do império eram muito incentivadas, e com isso o
intercambio cultural e intelectual era inevitável. O próprio Imperador mudava sua residência de
cidade de tempos em tempos, dirigindo o Império sempre de partes diferentes. Um dos grandes
centros intelectuais era a cidade de Alexandria e sua Biblioteca.
A idéia de biblioteca é uma idéia muito interessante. Você viaja por aí, compra exemplares
de todos os livros que você encontrar, de todos os assuntos que te interessarem, e depois os
reúne todos em um mesmo prédio. Esse prédio funciona como um enorme reservatório de
conhecimento compilado; qualquer um que passe muito tempo ali travará contato com uma
grande diversidade dentre as melhores idéias formuladas por diversas gerações de intelectuais
dedicados e filósofos sábios. Assim, a biblioteca é uma forma primordial de máquina de produzir
conhecimento.
Assim foi em Alexandria. Os clássicos gregos foram todos preservados, copiados e comentados. As idéias filosóficas gregas encontraram a sabedoria dos antigos escribas egípcios, mas
também as tabelas e concepções babilônicas, persas e indianas. O conhecimento em geral floresceu com grande velocidade e grande diversidade; com o conhecimento astronômico não foi
diferente. Já vimos inclusive, ma seção 1.2, um personagem que foi diretor da Biblioteca: Eratóstenes de Cirene (cidade no norte da África, atual Líbia), o que mediu a esfericidade da Terra.
Outro grande nome astronômico do centro foi Hiparco de Nicéia. Infelizmente, toda a sua obra
foi devorada por Cronos e não chegou até nós. Tudo o que temos sobre ele são relatos contidos
na obra de outro importante astrônomo alexandrino: Claudios Ptolomeu. De acordo com esses
relatos, Hiparco teria construído um observatório na Ilha de Rodes, de onde monitorou o céu por
mais de três décadas. Desta forma, compilou o catálogo de estrelas mais preciso e completo da
Antiguidade, com a posição e a magnitude (variando entre 1 e 6) de todas as estrelas. Através do
movimento anual da Terra, deduziu a posição dos pólos celestes. Comparando suas observações
com tabelas antigas, identificou o fenômeno chamado de precessão dos equinócios! Além
disso, encontrou a proporção entre tamanhos das sombras da Terra e da Lua durante eclipses, e
fez a estimativa mais precisa da duração do ano solar feita até então.
Foi a partir do trabalho de Hiparco, e das extensas tabelas babilônicas acumuladas por séculos,
que Ptolomeu escreveu seu grande tratado astronômico: He Megale Syntaxis (O Grande Tratado),
no nome grego original; Al-kitabu-i-mijisti na tradução árabe; Almagestum na versão latinizada
da tradução árabe; Almagesto como é conhecido em português. São treze volumes, com tabelas
de observações de estrelas e planetas (as babilônicas e as de Hiparco, organizadas de maneira
interessante para ele) e com um grande modelo geométrico do Universo, baseado na cosmologia
aristotélica.
É no trabalho de Ptolomeu, citando o trabalho de Hiparco, que aparecem as 48 constelações
que ficaram conhecidas como as constelações clássicas. Todas elas, menos uma, ainda são
parte da lista atual de constelações oficiais. As 48 constelações de Ptolomeu (escritas em nomes
conhecida por Abraão e sua família, acabou sendo incorporada à cosmologia hebraica que foi criada depois.
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latinos) são:
7 heróis mitológicos: Perseus, Cefeus, Cassiopea, Andromeda, Hercules, Orion, Gemini;
7 criaturas mitológicas: Cetus, Pegasus, Hydra, Draco, Capricornus, e os dois Centauros
(Centaurus e Sagittarius)
19 animais:
13 terrestres: Leo (Leão), Lepus (Coelho), Lupus (Lobo), Taurus (Touro), Aries (Carneiro), Equuleus (Potro ou Cavalinho), Serpens (Serpente), Cancer (Caranguejo), Scorpius (Escorpião), Ursa Major e Minor, Canis Major e Minor;
3 aquáticos: Pisces (Peixes), Piscis Austrinus (Peixe Austral) e Delphinus (Golfinho)
3 aéreos: Aquila (Águia), Cygnus (Cisne) e Corvus (Corvo);
5 pessoas genéricas: Auriga (“Carruageiro”), Boötes (Boiadeiro), Ophiuchus (Serpentário),
Aquarius (Aquário), Virgo (Virgem);
7 objetos: Lyra (Harpa), Sagitta (flecha), Crater (Taça), Ara (Altar), Libra (Balança), Corona
Borealis e Australis;
o Argo Navis;
o rio Eridanus;
um Triângulo?!
Eratóstenes, ainda, adicionou uma 49a constelação, a Cabeleira de Berenice (Coma Berenices,
em latim). Sua lenda conta que a jovem princesa egípcia Berenice, filha de Ptolomeu Filadelfo,
casou-se com Ptolomeu Evergeta. Na mesma época, o rei sírio Seleuco II invadiu uma província
egípcia, com intenções de dominar todo o Egito. Assim, o marido de Berenice foi enviado para
a guerra; desesperada, ela foi ao templo de Isis e, como promessa para que o marido voltasse
a salvo, cortaria seu belo cabelo e depositaria no templo da deusa egípcia. Ptolomeu Evergeta
voltou a salvo da guerra, vitorioso, e Berenice, como prometera, cortou os cabelos e os depositou
no templo. Porém, na noite seguinte a cabeleira havia sido roubada e seu marido estava enfurecido. Para acalmá-lo, um sábio astrônomo da corte egípcia, Cônon, levou o príncipe em fúria
para o observatório no alto de uma pirâmide, explicando-lhe que a deusa levou a cabeleira para
o céu em sinal de agradecimento. Um mito não muito grego, mas que, de uma maneira um tanto
quanto curiosa, acabou sendo incorporado.
Quanto à biblioteca, sua grandeza foi também sua ruína; por ser um centro tão proeminente
de intelectuais, era também um alvo fácil em guerras e disputas políticas. Nos tempos dos
sucessores de Alexandre, outro grande império despontava a oeste. Não muitos anos mais tarde,
aquelas terras egípcias já pertenciam ao romanos. Por disputas dentro do Império Romano, e
ainda depois com seu colapso, a Biblioteca de Alexandria foi incendiada por algumas vezes.
Como os textos de Hiparco, muitas obras da antiguidade, das quais só temos notícias indiretas,
foram perdidas definitivamente.
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Os Modernos

Enquanto o céu do hemisfério norte é repleto de figuras mitológicas, o sul exibe figuras de
instrumentos, tanto científicos como de navegação: sextante, oitante, bússola, telescópio, microscópio, máquina pneumática. Há ainda constelações de animais exóticos: Pavão, Tucano, Ave do
Paraíso. Nenhuma delas carrega lendas. A marcante diferença vem do fato de o céu austral ter
sido, na cultura européia, mapeado na era das Grandes Navegações. O céu, então, possuía um
papel bastante diferente.
As referências religiosas e míticas não tinham mais espaço no mundo europeu desta época. Já
em Roma, os deuses (herdados dos gregos) perderam espaço para seitas religiosas orientais, que
pregavam uma relação muito diferente com o divino. Em 312, o imperador romano Constantino
foi batizado em uma dessas religiões: o cristianismo. Tratava-se de uma seita de origem palestina,
que pregava que um ser divino, o messias, havia vivido entre homens na Terra, e depois morrido
martiricamente para salvar os homens. Com uma mistura de judaísmo, maniqueísmo e outras
tradições místicas, essa religião acabaria tendo bastante apelo. Logo o cristianismo se tornou a
religião predominante em Roma, e então religião oficial do Império. Cem anos depois, Roma
caiu pelas mãos dos bárbaros, mas o mesmo não aconteceu com sua contagiante religião: o
cristianismo se modificou, se fundiu com as tradições bárbaras e, assim, converteu-se tambem
nas religiões deles. Para os cristãos, não existem os deuses ligados à natureza; em vez disso, há
um único Deus, que não se confunde com a natureza, mas está acima dela. Assim, vai perdendo
o sentido o antigo universo dos mitos e dos deuses responsáveis por diferentes aspectos da
natureza e do céu.
Da cristianização de Roma, podemos saltar para a época das Grandes Navegações. Até então,
as constelações conhecidas eram as constelações que podiam ser vistas da Europa e do Mundo
Antigo. Mas os navegadores que desceram a África e as Américas depararam-se com constelações bastante diferentes. Eram todos cristãos, que acreditavam na esfericidade da Terra e na
esfericidade do Céu. As estrelas, para eles, não possuíam nenhum significado religioso ou mítico
especial; contudo, continuavam fundamentais no mesmo sentido técnico que para os astrônomos: permitir a orientação e a localização. Para isso, um conhecimentos sistemático do céu era
bastante importante. Assim, as primeiras iniciativas de fazer o mapeamento completo da Esfera
Celeste vieram não muito depois das Navegações.
Uma dessas tentativas, frustrada, foi a de Julius Schiller, jurista de Augsburg, cidade livre
do Sacro Império Romano Germânico. Ele fez uma nova roupagem para as constelações, tanto
austrais quanto boreais, em seu trabalho Coelum Stellatum Christianum, publicado em 1627. Contrário às referências pagãs das constelações clássicas, ele mapeou todo o céu somente com figuras
da Bíblia. No céu boreal ele pôs figuras do novo testamento e, no céu austral, figuras do velho
testamento. Na faixa zodiacal, ele substituiu as 12 constelações da eclíptica por imagens dos 12
apóstolos de Cristo. Dessa forma, o Touro virou Santo André, e o Carneiro virou São Pedro.
Claro, muitos formatos foram aproveitados; o Argo Navis, por exemplo, foi transformado na
Arca de Noé.
Como as de Schiller, muitas constelações foram criadas por astrônomos nesta época; como
as de Schiller, muitas constelações foram solenemente desconsideradas. Exemplos de constelações obsoletas não faltam para ilustrar esse fato; uma razoavelmente ridícula é a constelação da
Glória de Frederico, criada pelo astrônomo germânico Johann Elert Bode (famoso pela Lei de
Titus-Bode9 ). A constelação foi criada em homenagem a Frederico, o Grande, Rei da Prússia,
quando ele morreu em 1787. Ela se localiza entre Cefeu, Andrômeda, Cassiopéia e o Cisne. Mais
informações sobre constelações obsoletas podem ser obtidas neste site10
9 Para

mais informações a respeito, veja Volume II.

10 http://www.pa.msu.edu/people/horvatin/Astronomy_Facts/obsolete_constellations.htm

29

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

2.2.1

Volume 1 - Céu

Plancius e Bayer

Entre os astrônomos bem-sucedidos no batismo constelacional, o primeiro nome é o de Petrus Plancius (forma latinizada de Pieter Platevoet), cartógrafo e astrônomo holandês. Sua primeira contribuição aparece em um globo celeste desenhado em 1589; nele foram desenhadas,
pela primeira vez, a partir das esparsas informações obtidas sobre o hemisfério sul, a Crux, o
Triangulum Australe e as Nubecula Major e Minor, depois conhecidas como Grande e Pequena
Nuvens de Magalhães11 . Depois disso, Plancius treinou um navegador, Pieter Keyser, para fazer observações de estrelas austrais. Keyser partiu em 95, na primeira viagem holandesa para
as Índias Orientais; ele morreu na viagem, mas seu catálogo de 135 estrelas austrais chegou a
Plancius. Não podemos esquecer que estamos na época do dinamarquês Tycho Brahe, que fez
observações do céu mais precisas que quaisquer outras anteriores. Para as estrelas visíveis da
Europa, seus dados eram naturalmente usados nos catálogos e globos; para as do sul, entretanto,
dependia-se dos navegadores.
Plancius dividiu as 135 estrelas de Keyser em 12 novas constelações, referindo-se aos animais
exóticos cujos desenhos e relatos circulavam nos livros de história natural e nos relatos de viajantes daquele tempo. As constelações eram: Apis (Abelha), Apus (Ave do Paraíso), Chamaeleon
(Camaleão), Dourado (Dourado ou Delfim), Grus (Grou), Hydrus (pequena serpente aquática),
Indus (o indiano), Pavo (Pavão), Phoenix (Fênix), Triangulum Australe (Triângulo Austral?!),
Tucana (Tucano) e Volans (Peixe-Voador). Essas 12 constelações apareceram em um globo de
98, junto com Columba (Pomba), um desmembramento do Cão Maior introduzido por Plancius
em 92.

Figura 2.1: A capa de Uranometria possui algumas referências mitológicas interessantes. Do lado esquerdo
vemos Atlas, e a inscrição “Atlas, o primeiro mestre de astronomia”; do lado direito, vemos Hércules e a
inscrição “Hércules, o primeiro discípulo de astronomia”. No topo vemos Apolo de um lado, representando
o Sol, e sua irmã Diana de outro, personificando a Lua. No centro está Cibele, deusa da Terra, com uma
coroa de estrelas (Coroa Boreal?) e guiada por dois leões. Embaixo do título, a figura de Áries e um desenho
da cidade de Augsburg. Fonte: Wikipedia.

11 Fernão
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As novas constelações de Plancius, por serem a primeira cobertura completa do novo céu,
acabaram colando. Ajudou muito, também, elas terem sido usadas no grande e famoso tratado
do alemão Johann Bayer, de 1603, chamado Uranometria: omnium asterismorum continens schemata,
nova methodo delineata, aereis laminis expressa. O título já é interessante pelo novo conceito que traz:
da mesma forma que a geometria é o ato de medir a terra, a uranometria trata de medir os céus.
Além disso, o subtítulo também é interesante; traduzido, fica “todos os asterismos contidos em
mapas, por novo método delineados, em placas de cobre gravados”. De fato, as cartas celestes do
livro eram placas de cobre, nas quais haviam delineadas grades que permitiam marcar a posição
das estrelas com precisão de frações do grau. As posições foram retiradas do catálogo de 1005
estrelas de Tycho Brahe, que foram bem mais tarde publicados em forma de tabela, por Kepler,
com o nome de Tábuas Rudolfinas.
O atlas de Bayer tinha 51 cartas celestes. As 48 primeiras representavam as 48 constelações
clássicas, desenhadas com a precisão de Tycho Brahe. A Carta 49 continha um desenho, menos
preciso, das 12 novas constelações do hemisfério sul. As Cartas 50 e 51 eram Synopsis coeli
superioris borea e Synopsis coeli inferioris austrina, mapas gerais do hemisfério boreal e do hemisfério
austral, respectivamente. Mas repare que era a primeira vez que aquilo podia ser feito; a primeira
vez que um livro pôde publicar mapas cobrindo o céu inteiro! Foi nesse trabalho que Julius
Schiller, amigo de Bayer, se inspirou para sua obra das constelações bíblicas.

Figura 2.2: Carta 9: Cygnus, da Uranometria de Johann Bayer. Fonte: Linda Hall Library of Science,
Engineering and Technology. http://lhldigital.lindahall.org/cdm4/document.php?CISOROOT=/astro_
atlas&CISOPTR=118&REC=10

Mas além de cobrir o céu todo, o tratado de Bayer ficou famoso por outro aspecto: foi também
o primeiro a usar o mesmo padrão sistemático para nomear estrelas de todas as constelações –
o padrão que ainda usamos hoje. A idéia é a seguinte: dentro de cada constelação, as estrelas
são nomeadas pelas letras do alfabeto grego, em ordem de importância, brilho, ou seguindo
algum padrão interno que salte aos olhos. Assim, a estrela mais importante de Cygnus é α Cygni;
a segunda, β Cygni, e assim por diante. Grosso modo, isso segue uma escala de magnitudes
das estrelas - razão pela qual alguns acreditam que esse era o critério principal de Bayer. Mas
em diversos outros casos o critério usado não corresponde à escala de brilho, mesmo porque
comparar brilhos de estrelas com muita precisão não era nada fácil, sem falar nas estrelas com
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brilho variável. Betelgeuse, do Órion, é variável, e na maior parte do tempo é menos brilhante
que Rigel. Mas ela é α Orionis porque claramente se destaca na constelação, sendo uma estrela
muito vermelha numa constelação formada toda por estrelas azuis12 . Outro exemplo é a Ursa
Maior: suas estrelas foram nomeadas seguindo o desenho da Big Dipper ou La Casserola. Ainda em
constelações que só possuíam estrelas fracas e nenhum padrão proeminente, Bayer usou o critério
de passagem pelo meridiano local (com a alfa sendo a primeira estrela a cruzar o meridiano, etc.).
Dez anos depois do tratado de Bayer, em um novo globo, Petrus Plancius introduziu ainda oito
novas constelações: Camelopardalis (Girafa), Cancer Minor (Pequeno Caranguejo), Gallus
(Galo), Monoceros (Unicórnio), Sagitta Australis (Flecha do Sul) e mais três rios: Euphrates
Fluvius, Tigris Fluvius e Jordanis Fluvius. Com exceção de Monoceros e Camelopardalis, todas as outras foram rigorosamente esquecidas. Não se pode ganhar todos os dias.

Figura 2.3: Carta 49: Novas constelações do hemisfério sul (Pavo, Tucana, Grus, Phoenix, Dorado, Piscis Volans, Hydrus, Chameleon, Apis, Apis Indica, Triangulum Australe), da Uranometria de Johann
Bayer. Fonte: Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bayer-1661-Uranometria-Leaf_
49-Southern_Constellations.jpeg

12 Créditos
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Hevelius e Lacaille

Depois de Plancius e Bayer, dois outros astrônomos ainda contribuíram com as constelações
que conhecemos hoje. O primeiro deles foi Johannes Hevelius (latinização de Jan Heweliusz).
De outra geração, Hevelius publicou seus trabalhos depois de Galileu e Kepler, mas antes de
Newton. Em 1641, equipou uma casa com alguns instrumentos interessantes; entre eles, um
telescópio kepleriano de 45 m. Apesar disso, Hevelius é considerado o último astrônomo a fazer
grandes trabalhos sem telescópio, dando grandes contribuições a diversas áreas da astronomia.
Em 1647, Hevelius publicou sua Selenographia, que é outro nome inspirador: trata-se de mapas
que grafam a Lua, da mesma maneira que a Geografia faz mapas da Terra. Em 62, publica sua
Historiola Mirae, em que estuda uma estrela variável, Ceti. Em seu livro, a estrela é chamada por
ele de Mira, da expressão la merveilleuse, a maravilhosa. Além disso, descobriu quatro cometas:
em 1652, 61, 72 e 77. Suas descobertas o levaram a supor a tese de que tais corpos giravam em
torno do Sol em caminhos parabólicos. Publica esses trabalhos em 68, na sua Cometographia. No
ano seguinte, Hevelius recebe a visita de um jovem inglês, emissário da Royal Society, especialmente interessado nos seus trabalhos a esse respeito. Seu nome: Edmund Halley.
Em 1690, Hevelius publicou dois trabalhos sobre Uranografia: Prodromus Astronomiae, um
catálogo com 1564 estrelas (!), e Firmamentum Sobiescianum, em que Hevelius traça sete novas
constelações, espalhadas pelo céu: Canes Venatici (Cães de Caça), Lacerta (Lagartixa), Lynx
(Lince), Leo Minor (Leão Menor), Vulpecula (Raposa), Sextans (Sextante) e Scutum (Escudo).
Essa última foi uma homenagem ao rei polonês Jan III Sobieski em sua vitória sobre os otomanos
na Batalha de Viena, em 1683. Apesar disso, o nome acabou pegando. Além dessas sete, seus
mapas tinham outras três constelações agora obsoletas: Cerberus (sim, o cão de três cabeças),
Mons Maelanus (um monte grego) e Triangulum Minor.

Figura 2.4: Detalhe de carta introduzindo a constelação dos Cães de Caça, comandados pelo Boieiro. Firmamentum Sobiescianum de Johannes Hevelius. Fonte: Linda Hall Library of Science, Engineering and Technology.

Ainda algumas décadas depois, o último nome para nossa lista é o do francês Nicolas-Louis
de Lacaille. Inicialmente, foi empregado por outro astrônomo, Jacques Cassini, junto com quem
trabalhou, durante dois anos, na medição do arco meridiano francês. Depois disso, desejoso de
conhecer os céus do sul, propôs uma expedição ao Cabo da Boa Esperança (atual Cidade do
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Cabo), extremo sul da África. De lá, ele fez medidas da paralaxe13 do Sol e da Lua (usando
Marte para triangulação). Mediu também um arco meridiano na África, intentando verificar a
forma esférica da Terra no hemisfério sul. Por fim, elaborou um catálogo com, er, 9776 estrelas
do hemisfério sul. Isso com uma porcaria de luneta que aumentava apenas oito vezes! Pois
bem, com essas novas observações, muitas novas estrelas do sul foram conhecidas; era natural
que surgissem novos agrupamentos. Foi assim que Lacaille criou 14 novas constelações austrais,
todas com nomes de instrumentos e todas ainda usadas: Antlia (Máquina Pneumática), Caelum (Cinzel), Circinus (Compasso), Fornax (Forno), Horologium (Relógio), Mensa (Mesa),
Microscopium (Microscópio), Norma (Esquadro), Octans (Oitante), Equuleus Pictor (Cavalete), Pyxis (Bússola), Reticulum (Retículo), Apparatus Sculptoris (estúdio de escultura) e, por
fim, Telescopium.
Além das novas constelações, ele renomeou a Apus de Plancius como Musca (Mosca) e dividiu a gigantesca Argo Navis em três partes, para facilitar o trabalho dos astrônomos: Carina (ou
Quilha), Popa e Vela. Assim, juntando as 48 constelações clássicas, os 16 animais de PlanciusBayer, as sete redivisões de Hevelius, os 14 instrumentos e a tripartição do Navio por Lacaille,
chegamos enfim às 88 constelações modernas.

Figura 2.5: Planisfério do hemisfério sul celeste, com as constelações introduzidas por Lacaille, com nomes em francês. O atlas é o Atlas Céleste de Jean Fortin, de 1776. Fonte: http://www.ianridpath.com/
startales/lacaille.htm

13 Não
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Os Contemporâneos
Lotes do Céu

De Lacaille, pulamos para o fim do século XIX, quando surgiu a primeira proposta de traçar
limites claros entre as constelações. Nesta época, já eram conhecidas diversas estrelas entre as
pouco brilhantes; é bem pouco conveniente, cada vez que uma nova delas é descoberta, ficar
discutindo a qual constelação ela pertence. Assim, com limites claramente traçados de forma que
as conselações englobem toda a área do céu, toda estrela pertence a uma constelação de forma
inequívoca, dependendo unicamente da sua posição.
Foi assim que foram propostos limites seguindo círculos de ascensão reta e declinação. Como
a proposta foi feita na segunda metade do século XIX, cerca de 150 anos atrás, os limites hoje,
graças à precessão, não casam mais tão harmoniosamente com os círculos de coordenadas. De
qualquer forma, foi a proposta do século XIX que foi ratificada em 1930 pela International Astronomical Union (IAU) então o órgão máximo entre astrônomos. Desde então, esse tem sido o
padrão usado. Um exemplo de constelação pode ser vista abaixo.

Figura 2.6: Mapa contemporâneo da constelação da Carina. Em tracejado amarelo, os limites do seu ”lote“.
Repare nas fronteiras com Vela e Puppis acima, e com Volans abaixo. Repare também na grade azul-claro,
que representa os círculos de ascensão reta e declinação. Linhas sólidas verdes ligam algumas estrelas,
fazendo um desenho da Carina. Os nomes das estrelas seguem a nomenclatura de Bayer. Destacados na
constelação aparecem ainda um pedaço da Via Láctea e duas outras nebulosas, uma do catálogo NGC e
outra do catálogo IC.

Listas completas das constelações e de suas estrelas podem ser vistas nos apêndices.
11- Existem cinco constelações circumpolares em Kiev, Ucrânia. Quais são elas? Agora escolha
uma cidade com o mesmo valor de latitude que Kiev, mas no hemisfério sul. Quantas
constelações circumpolares existem? Quais são elas?
12- Que constelações estão, neste momento, atravessando o Meridiano Local?
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Ligando as Estrelas
Conhecendo as constelações, temos um mapa completo do céu. Conhecendo as histórias e
símbolos por trás das constelações, damos sentido a este mapa. Mas ambas as coisas, na maioria
das vezes, ainda não são suficientes para nos localizarmos no mapa, ou para usarmos o mapa
para nos localizarmos no céu. O motivo para isso é simples e frequentemente ouvido em noites
de observação: “como é que os antigos conseguiam ver um sagitário nesse céu? Eu só vejo dois
trapézios!” ou “não consigo encontrar o unicórnio de forma alguma!”.
Há duas justificativas para isso, ambas ligadas ao fato de as constelações terem sido criadas
em épocas e culturas muito diferentes das nossa. A primeira é que, nessas épocas e culturas,
as representações pictóricas, os símbolos e objetos importantes, etc., eram diferentes dos nossos.
Assim, não é razoável que um conjunto de estrelas para nós evoque o Rei Cefeu ou a Mansão
Púrpura Celestial. Mesmo pensando nas nossas figuras contemporâneas para objetos ou seres
importantes, dificilmente enxergaríamos como nossos antepassados. Se fôssemos batizar o céu
hoje, seria mais provável termos constelações da Torre Eiffel, do Acelerador de Partículas, do
Celular, do DVD . . . Algumas figuras sugeridas por nós neste capítulo evidenciam essa diferença
cultural1 .
A segunda jusficativa é que, nos ambientes em que foram criadas as constelações, as pessoas
possuíam algo que, apenas muito recentemente, deixamos de ter: familiaridade geral com o
céu. Todos conviviam diariamente com o céu, contavam suas histórias e seus feitos através dele.
Isso era ainda mais forte quando o recurso à escrita era inexistente ou restrito (isto é, antes da
invenção da imprensa e do letramento amplo da população) e as figuras celestes funcionavam
como elementos mnemônicos para os grandes mitos e sagas de uma determinada comunidade.
Apenas com o crescimento da cidade e sua dominação pela iluminação noturna é que a vida
celeste foi se perdendo. Uma vez que todos possuem luzes e entretenimento nas suas casas,
passa a ser cada vez menos natural ir ao lado de fora contemplar as estrelas. Mesmo quando isso
é feito, é por pouco tempo e como um passatempo de fim de semana. Além disso, mesmo que
algumas pessoas isoladas queiram manter um contato maior com o céu, elas são impediadas pelo
uso generalizado que as demais fazem da luz elétrica. Essse problema, que afeta principalmente
as grandes cidades, é conhecido como poluição luminosa. Qualquer um que já comparou o céu
de uma cidade grande e o de uma cidade pequena ou de um lugar isolado conhece a diferença
que isso representa2 .
1 Está

sendo lançado o mais novo concurso do CCD - OBA: vamos fazer a nossa própria carta celeste, com nossas
próprias constelações! Se você já inventou ou quer inventar uma constelação nova, mande para nós! Vamos construir esta
carta celeste juntos. Para mais detalhes, escreva e-mail! ccd.oba@gmail.com
2 As comunidades astronômicas pelo mundo têm se empenhado em uma forte campanha contra a poluição luminosa.
Um dos projetos centrais do Ano Internacional da Astronomia, apoiados pela IAU, trata do problema. O nome do projeto
é Dark Skies Awarenesss, e pode ser conhecido em http://www.darkskiesawareness.org/
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De qualquer forma, o problema permanece: é difícil localizar estrelas apenas com nomes e desenhos de constelações. Para isso, os astrônomos amadores e as pessoas comuns desenvolveram
outras formas de se localizar no céu. Veremos três delas a seguir.

3.1

Asterismos

Quanto mais simples e facilmente reconhecível um padrão, mais facilmente ficará gravada na
memória humana. Essa é a idéia básica por trás dos conjuntos de estrelas conhecidos da maioria
das pessoas. Veja abaixo duas figuras do céu: uma apenas com estrelas e a outra coberta de
padrões.

Note como reconhecer partes do céu fica MUITO mais simples com as estrelas agrupadas
em padrões. No contexto astronômico, os padrões e conjuntos mnemônicos são chamados de
asterismos.
Geralmente menores que as constelações, os asterismos são peças fundamentais para o ensino
de astronomia observacional. O que importa sobre um asterismo é o desenho que suas estrelas
formam no céu, um desenho mnemônico que pode ir desde um alinhamento de três estrelas
(Três Marias) até um bule de chá ou uma caçarola (a Cassarole da Ursa Maior). Sortudas são as
constelações que possuem asterismos fáceis, pois elas serão mais conhecidas. Pergunte a seus
avós sobre constelações; as respostas quase certamente envolverão Cruzeiro do Sul e Três Marias.
Fornecemos aqui uma pequena lista de asterismos importantes. A melhor maneira de ler esta
e as seções seguintes é acompanhando as descrições em um programa de projeção do céu, como
o Stellarium3 . Além disso, nada impede cada leitor de criar seus próprios asterismos e mesmo
de compartilhar com outros. Se tiver uma boa ideia para um asterismo, envie-nos!
Dentre os asterismos mais famosos, devemos citar:
• Cruzeiro do Sul: O mais fácil de todos. Tão icônico que aparece em bandeiras de vários
países, estados e organizações.4 Sua estrela α é a base da cruz, chamada Acrux ou Estrela de
Magalhães. A β é a do braço que aponta para leste, conhecida como Mimosa. A terceira mais
brilhante, γ, é a do topo: Gacrux ou Rubídea (por ser levemente avermelhada). A quarta,
δ Crucis, é a do braço que aponta para oeste, a Pálida. Há ainda uma quinta, e Crucis,
um pouco mais abaixo e mais ao centro que a Pálida; como não faz parte do desenho da
3 O Stellarium é um programa bastante completo, com design simples e, melhor que isso, gratuito. Ele pode ser
baixado em seu site oficial, http://www.stellarium.org . Em alguns computadores, a versão mais recente pode apresentar
problemas; neste caso, recomendamos as versões 0.8 ou 0.9, na sessão older versions do site
4 O Cruzeiro do Sul aparece nas bandeiras do Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné e Samoa. Além
disso, aparece também na bandeira do estado brasileiro do Paraná, das províncias argentinas de Santa Cruz e da Terra
do Fogo, da região chilena de Magallanes, dos territórios neozelandeses de Tokelau e Niue e da maioria dos estados
australianos. Além, é claro, de ser o único ícone da bandeira do Mercosul.
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cruz, ela é chamada Intrometida. Podemos ainda incluir no asterismo duas estelas muito
brilhantes a leste do Cruzeiro, que são α e β Centauri.
• Três Marias: Além de asterismo, é uma cidade em Minas Gerais. Ela aparece em diversas
culturas, sob diversas denominações. Seus nomes individuais, do leste para o oeste, são:
Alnitak (ζ Ori), Alnilam (e Ori) e Mintaka (δ Ori). A estrela mais a leste é cortada quase
exatamente pelo Equador Celeste. A partir delas, é fácil achar o paralelogramo que as
engloba e que forma o corpo de Órion. A estrela inferior direita, azul e brilhante, é Rigel (β
Orionis), o pé do guerreiro; a superior esquerda, bastante vermelha, é Betelgeuse (α Orionis).

• Quadrado de Pegasus: Um dos melhores asterismos do céu. Trata-se de um grande quadrado, vazio por dentro e alinhado à grade de ascensões retas e declinações, fornecendo
também uma boa base para encontrar coordenadas equatoriais. As quatro estrelas que formam suas pontas são, em sentido horário: Sheddar (β Pegasi), Markab (α Peg), Algenib (γ
Peg) e Alpheratz (α Andromedæ), também conhecida como D’Artagnan.
• Grande Panela: É a principal referência do céu setentrional - tanto assim que a origem
desse adjetivo vem no nome latino dessa constelação, Setemptriones, ou “sete carros de boi”.
De fato, sua figura de sete estrelas lembra um carro de boi, ou um arado. Em português
e em outras línguas latinas, ela também é chamada de Grande Carro; em dinamarquês (e
de forma bem parecida nas outras línguas nórdicas), recebe o nome de Karlsvognen, que
em inglês tornou-se Charles’ Vain, o Carro de Charles ou o Carro dos Homens. Se você
não gosta de carros-de-boi, pode ficar com a metáfora da panela; no sul da França, esse
asterismo é mais conhecido como La Casserole; nos Estados Unidos, Big Dipper. A borda da
panela que está sem o cabo, composta por Dubhe (α UrsæMajoris) e Merak (β UMa), aponta
para o Pólo Norte.
• Pequena Panela: Versão em miniatura da Grande Panela, conhecida como Pequeno Carro,
Carro das Mulheres, Panelinha, etc. Não teria muita importância se não fosse o fato de sua
estrela mais brilhante, Polaris (α UrsæMinoris), ficar quase em cima do Pólo Norte Celeste!
Uma consequência observacional disso é que, ao longo da noite, vemos a panelinha girando
como se alguem a segurasse pela ponta do seu cabo.
• Grande W da Cassiopéia: Outra referência importante para o hemisfério norte, o W da
Cassiopéia está oposto à Ursa Maior, com relação ao Pólo Norte Celeste. Em países árabes,
o W é visto como corcovas de um camelo. As três estrelas do fundo do W são Shedir (α
Cassiopeæ) e Ruchbah (δ Cas); as das pontas são Caph (β Cas), γ Cas e e Cas.
Outros menos famosos, mas úteis, são:
• Falsa Cruz: A arqui-rival do Cruzeiro do Sul. Maior, mais deformada e sem a Intrometida.
Na verdade, ela fica em Argo Navis, entre a Vela e Carina; é formada pelas estrelas Avior
(epsilon Carinæ), Aspidiske (ι Car), δ Velorum e Markeb (ι Vel).
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• Grande Cruz do Sul: O avô esquecido do Cruzeiro do Sul. O braço maior é formado
por Fomalhaut (α Piscis Austrini e Alnair (α Gruis); o braço menor é delimitado por β e γ
Gru, incluindo várias mini-estrelas da constelação. Esse asterismo foi criado no treinamento
olímpico (cearense) de 2012. Também é conhecida como Adaga Onias-Matheus-Victor.

• Cinturão da Águia: Parecido com o Cinturão de Órion, mas em uma região totalmente
diferente do céu. A estrela principal se chama Altair (α Aquilæ). A mais próxima de Altair,
e mais vermelha, se chama Tarazed (γ Aql). Do outro lado aparece Alshain (β Aql).
• Mini-Orion: Versão alternativa e miniaturizada do Grande Caçador. Como ele é pequeno,
só cabem duas marias: β Lupi e κ Centauri. Acima do cinto, os ombros são δ e e Lup, e
a cabeça, γ Lup; abaixo, os pés são α Lup e η Cen. Foi criado no treinamento olímpico de
2010.

• Arminha do Escorpião: Uma outra maneira de ver a ponta da cauda do escorpião, incluindo seu ferrão. Ela atira em Peacock (α Pavonis).
• Trigonal Plana, Amônia ou Tri-Force: Trata-se de um asterismo químico muito bonito,
em Aquário, próxima a Sadalmaelik (α Aquarii). Novamente, não seria tão importante
se o Equador Celeste não passasse exatamente pelo meio desse asterismo. Assim, ele é
bastante útil para estimar coordenadas equatoriais das estrelas. O Nitrogênio da amônia é
representado por ζ1 Aql; os Hidrogênios são γ, η e π Aql. Criado no treinamento olímpico
de 2010.
Uma categoria especial de asterismos é o de várias estrelas pequenas e juntas, como um
montinho de pedras brilhantes. Dentre os mais conchecidos, podemos citar:
• Plêiades, no Touro.
• Híades, no Touro, formando um V.
• Constelação do Golfinho, formando um pequeno golfinho.
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• Coroa Boreal e Coroa Austral formando duas pequenas tiaras. A Boreal fica ao lado de Hércules e do Boieiro; a Austral, próxima de Escorpião e Sagitário.

3.2

Alinhamentos

Embora fáceis de reconhecer, os asterismos têm o problema de serem muito pequenos ou
localizados. Encontrá-los é fácil mas, sozinhos, eles não ajudam a explorar as regiões mais obscuras do céu. Para isso existem as técnicas de alinhamentos. Elas consistem em, primeiro, saber
reconhecer várias das estrelas mais brilhantes do céu; depois, conhecer linhas, “vias” que as conectem. Assim, saltando de estrela em estrela, é possível chegar na maior parte das constelações.
Vejamos como isso funciona, partindo de algumas constelações facilmente reconhecíveis.

3.2.1

No Céu do Verão: de Órion

Como foi dito acima, todos conhecem Órion. Cortada pelo Equador Celeste, essa constelação é composta por um cinturão de três estrelas parecidas (as Três Marias) envolvidas por um
quadrilátero: Betelgeuse, Bellatrix, Rigel e Saiph.
A figura abaixo mostra alguns alinhamentos importantes a partir de Órion. O Cinturão
aponta, de um lado, para Sirius (α Canis Majoris); do outro, para Aldebaran (α Tauri) e para
as Plêiades. Do Cinturão para a cabeça de Órion (λ Orionis ou Meissa), cruzamos o hexágono
de Auriga em Alnath (β Tauri) e Capella. Do Cinturão para Betelgeuse, vamos parar nos gêmeos
Castor e Pollux5 Para Rigel, cruzamos o Erídano e vamos para uma região bastante vazia de
estrelas. Abaixo do Órion, repousa a discreta constelação da Lebre (Lepus).
Saindo de Sirius pela reta perpendicular ao Cinturão, o cachorro encontra seu primo menor:
Sirius aponta para Procyon, α Canis Minoris. Já o Touro, com a figura das Híades, também
aponta vários lugares. Saindo por Aldebaran, chegamos também aos Gêmeos. Usando a outra
saída, passamos por Alnath e por Capella (que já havíamos atingido pelo caminho orinônico
Cinturão-Cabeça). Outra direçào aponta as Plêiades. Já a quarta direção, apontada pelo formato
de casa, aponta para Menkar, o olho da Baleia.
5 Então você se pergunta: será que essas duas estrelas aqui são mesmo as cabeças dos Gêmeos? Eis um truque: meça a
distância angular entre Procyon e a segunda estrela do Cão Menor (β CMi ou Gameisa); deve ser igual à distância entre
Castor e Pollux.
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Figura 3.1: Alinhamentos a partir do Orion.

3.2.2

No Céu do Inverno: de Escorpião

O Escorpião é uma figura tão ou mais facil de reconhecer que o Órion, e está oposto6 a este
no céu (quando um aparece, o outro está sob o horizonte). Assim, conhecendo os alinhamentos
a partir de ambos, é possivel cobrir o céu em qualquer época do ano.
O centro do Escorpião é Antares (α Scorpii). Existem três maneiras de achá-la. A primeira é
pelo Cruzeiro do Sul (veja próxima seção). A segunda, pela arminha do escorpião. A terceira,
pelo bule de Sagitário. Mas não haverá dúvidas: Antares é a estrela mais brilhante num raio de
30o em torno dela. Além disso, como o nome sugere, ela é BEM vermelha7 .
Tomando a imagem atual do Escorpião, percebemos que ele não tem pinças! Ainda na Antiguidade, as estrelas que compunham as pinças do Escorpião viraram a constelação da Libra
(Balança), já que um dos equinócios era marcado por aquela região do céu. De Antares, na direção das pinças, brotam três ramos: Acrab (β Sco), Dschubba (δ Sco) e π Sco. Fazendo uma
homotetia com centro em Antares, os ramos levam à Garra Norte (Zubeneschamali), à Garra Sul
(Zubenelgenubi) e a σ Librae. Seguindo pelo primeiro ramo (Acrab e Garra Norte), chegamos
a Arcturus (α Boötis). Pelo segundo ramo (Dschubba e Garra Sul), chegamos a Spica (α Virginis). Seguindo mais adiante, chegamos em Porrima (γ Vir), uma estrela muito próxima ao Ponto
Anti-Vernal (antigo Ponto de Libra).
Seguindo a reta de Spica e Antares, mas para o outro lado do Escorpião, chegamos em Kaus
Media (δ Sgt). Saindo de Antares na direção perpendicular, sentido norte, cruzaremos o grande
vazio do Ofiúco, atingindo Rasalhague (α Ophiuchi)

6 Quase
7 Anti

oposto: a distância angular entre Órion e Escorpião é cerca de 150o .
Ares é a rival de Marte no céu.

41

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 1 - Céu

Figura 3.2: Alinhamentos a partir de Scorpius.

3.2.3

No Sul: do Cruzeiro do Sul

Saindo do cruzeiro, conseguimos chegar em quase todas as estrelas brilhantes do hemisfério
sul; veja o diagrama.

Figura 3.3: Alinhamentos a partir da Crux.
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No Norte: de Polaris e Pegasus

O Hemisfério Norte possui várias trilhas conhecidas; as que citaremos aqui nasceram dos
estudos das equipes brasileiras participantes da IOAA8 .
A Segunda Trilha do Norte começa bem perto do Pólo Norte, na Pequna Panela – mais especificamente Kocab (β UrsæMinoris) e Pherkad (γ UrsæMinoris). Seguindo a direção dada por
elas, passamos por Etamin (α Draci ou Cabeça do Dragão), Vega (α Lyræ) e Altair (α Aquillæ).
Alternativamente, saindo de Vega perpendicularmente à Segunda Trilha, podemos sair pelo Pequeno Caminho, chegando ao Cisne com Deneb (α Cyg) e, mais à frente, encontrando a Primeira
Trilha.
A Primeira Trilha do Norte segue paralela à eclíptica, circundando o drama de Perseus.
Ela começa na constelação da Auriga com Menkalinan (β Aurigæ) e Capella (α Aur). Seguindo
de Menkalinan a Capella, encontramos Mirphak (α Persei) e dele passamos ao Caminho de Andromeda: Almaak (γ Andromedæ), Mirach (β And), Alpheratz (α And) e Sheddar (β Pegasi).
Então chegamos ao Quadrado de Pegasus. Todos os caminhos levam ao Quadrado de Pegasus.
Dele, podemos seguir outras vias de volta às estrelas mais brilhantes:
• De Alpheratz para Algenib, chegamos na Baleia (Lapras), em Diphda (β Ceti) e bem depois
em Achernar (α Eridani), na cabeça do Rio Erídano.
• De Algenib para Markab, chegamos ao focinho do Pegasus, Enif (e Peg), passando pelo
pequeno Golfinho e indo a Altair (α Aquilæ), na Águia. No sentido oposto, voltamos para
Áries e Touro.
• De Sheddar a Markab, passamos pelo Aquário, atingimos Formalhaut (α Piscis Austrini) e
depois Alnair (α Gruis). No sentido oposto, cortamos Cefeu e chegamos à Polaris.
• Seguindo de Alpheratz a Sheddar, chegamos ao Triângulo do Inverno (que veremos adiante).

3.2.5

No Céu do Inverno-Norte: da Águia

Não se trata de algo realmente ao norte, já que a Águia é uma constelação estritamente
equatorial. Mas fica consideravelmente ao norte de Escorpião, nossa principal referência do céu
do inverno. Os alinhamentos da Águia podem oferecer um bom complemento aos da peste do
Egito.
Saindo de Altair na direção de Tarazed, encontramos Vega (α Lyræ) a Magnitude-Zero. No
ponto médio entre Vega e Altair encontra-se Albireo (β Cygnus), a binária que faz o belo bico do
Cisne. Desça o pescoço do Cisne, passando pelo meio do corpo e das suas asas, até a brilhante
Deneb (α Cygnus), a cauda do Cisne. Altair, Vega e Cygnus formam o triângulo mais famoso de
todos: o Triangulo de Verão (que aparece no céu do nosso inverno). Na direção Altair -> Vega
há a pequena flecha (Sagitta), que aponta para o Quadrado de Pegasus.
Saindo de Altair na direção de Alshaim, chegamos à grande asa-delta do Capricórnio. Saindo
de Altair na direção perpendicular ao trio, encontramos o Golfinho, outro asterismo fofinho;
muito depois dele, chegamos também ao Quadrado de Pegasus. Na bissetriz entre as direções de
Capricórnio e de Pegasus quase passa o Equador Celeste; ande 40o à frente e estará na Amônia.
Ande 30o para trás e estará em Rasalhague (α Ophiuchi). Rasalhague, junto com o triângulo do
verão, o expande em Diamante do Verão.
8 IOAA: International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, competição da qual o Brasil participa anualmente, desde
2007, com equipes de cinco estudantes.
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De Altair ao Capricórnio, dobrando a distância (no total, cerca de 80o ), chegamos ao Grou, ao
Peixe Austral e a uma região muito obscura do céu.
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Figura 3.4: Alinhamentos a partir da Águia.

3.2.6

No Vazio: de Grou

Existem algumas regiões vazias no céu; dentre elas, a do Grou merece destaque. Basta ver
os nomes das constelações vizinhas: Índio, Tucano, Pavão, Fênix, Escultor, Fornalha, Baleia,
Aquário. Duvido que você consiga apontar uma estrela de qualquer uma delas. Dominar o céu,
contudo, inclui caminhar pelo Vale da Sombra da Morte Celeste. Justamente pela sua discrição e
delicadeza, os alinhamentos de Grou estão entre os favoritos de alguns dos autores.
O próprio asterismo do Grou pode ser representado como um segmento de reta formado por
cinco estrelinhas, uma ponta vermelha (β Gru), outra azul (γ Gru) – o braço menor da Grande
Cruz do Sul ou Adaga Onias-Victor-Matheus. Ele separa a pequena Alnair (α Gru) da moderada
Fomalhaut. Essas duas, junto com Ankaa (α Phoenix), formam o Triângulo Assiz-Hallak,
obscuro o suficiente para ter sido batizado com nomes de membros do CCD.
De Fomalhaut a Ankaa, duplicando a distância, chegamos a Achernar(α Eridani), a foz do
Erídano e a nona estrela mais brilhante do céu noturno9 . De Fomalhaut a Alnair, duplicando
a distância, chegamos a Peacock (α Pav), o tiro perdido da arminha do escorpião. O grande
triângulo Fomalhaut-Achernar-Peacock é equilátero, com lados medindo cerca de 40o .
Agora tomemos a distância entre γ Gru (do braço menor da Grande Cruz, é a ponta azul, ou
mais afastada de Alnair) e Fomalhaut; duplicando essa distância, chegamos a Diphda (β Ceti).
9 As dez estrelas mais brilhantes do céu noturno são, na ordem: Sirius, Canopus, Alfa Centauri, Arcturus, Vega,
Capella, Rigel, Procyon, Achernar e Betelgeuse
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Adicionando Diphda ao triângulo Assiz-Hallak, obtemos o Diamante Assiz-Hallak-Svarovsky.
A partir de Diphda, podemos virar noventa graus e seguir para o Quadrado de Pégasus, ou
continuar curtindo a vida na Baleia.
Para reconhecer o formato da Baleia, lembre-se do Lapras. Seguindo de Fomalhaut a Diphda
(ou, no sentido oposto, seguindo a seta das Híades), encontramos Menkar (α Cet), o focinho do
Lapras. Seu pescoço é δ Ceti. Então o corpo do grande dragão azul se formará. Diphda é a base
do rabo; ι Cet é sua ponta. Baten Kaitos (η Cet) é o seu coração. O Rabo do Lapras é muito
importante: indo de Diphda a Iota, duplicando a distância, encontramos o Ponto Vernal! Para
confirmar, veja o pentágono-cabeça dos Peixes logo a frente.
Voltando ao braço menor da Grande Cruz do Sul: a estrela central das cinco chama-se µ Gru.
Saindo pela ponta vermelha, cruzamos a irrelevante constelação do Tucano10 e chegaremos à Pequena Nuvem de Magalhães. De lá, alcançamos ao Pólo Sul pelo caminho oposto ao do Cruzeiro
do Sul. Saindo do braço curto pela ponta azul, chegamos à grande asa-delta do Capricórnio.
Saindo de Alnair na direção de µ chegamos à Amônia. Da ponta do Capricórnio (Deneb Algedi ou δ Cap) andando 40o na Eclíptica, ou da Amônia andando 20o no Equador, convergimos
novamente para o Ponto Vernal. Com isso, temos um belo quadro de referência para estimar
coordenadas equatoriais e eclípticas de estrelas.

Figura 3.5: Alinhamentos a partir do Grou.

10 O único detalhe digno de nota do Tucano não é o Serra ou o Alckmin, mas 47 Tuc, um belo aglomerado globular ao
lado da Pequena Nuvem de Magalhães.
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Triângulos

Um tipo particular de alinhamento, especialmente fácil de localizar, é o de estrelas brilhantes
e espaçadas que formam grandes triângulos ou outros polígonos no céu. Talvez o mais famoso
entre esses seja o Triangulo de Verão que, para nós do hemisfério sul, domina os céus do
inverno. Ele é formado por três estrelas claramente destacadas de seus entornos: Deneb (α
Cygnus), Vega (α Lyræ) e Altair (α Aquillæ). Junto com Rasalhague, ele pode se expandir como
Diamante do Verão.
No nosso verão também possuímos um grande triângulo, que chamaremos de Triângulo de
Inverno: Sirius, Procyon e Betelgeuse. Esse triângulo pode ser expandido para Hexágono de
Inverno ou Grande G: Sirius, Procyon, Pollux, Capella, Aldebaran e Rigel.
Há outros triângulos mais específicos; por exemplo, o Triângulo AAS: Antares, Arcturus e
Spica, ou Angle, Angle, Side. Este triângulo engloba a Libra. Ele pode ser expandido em diamante
incluindo Cor Caroli (α Canum Venaticorum).
Outro exemplo menos brilhante e já mencionado é o Triângulo Assiz-Hallak, composto por
Alnair (α Grus) , Ankaa (α Phoenix) e Fomalhaut (α Piscis Austrinus). Essas três estrelas não são
tão brilhantes, mas ficam em uma região bastante apagada do céu; assim, ele serve como bom
guia para algumas constelações mais obscuras. O Triângulo Assiz-Hallak pode ser extendido
para Diamante Assiz-Hallak-Svarovsky, quando inclui Diphda (β Ceti).
13- Desenhe o céu todo. Comece com as estrelas-ponteiro, aquelas mais importantes e que
podem ser ligadas umas às outras pelos alinhamentos. Depois, em volta de cada estrela importante, desenhe o resto da sua constelação e as constelações vizinhas. Existem problemas
de projeção, mas não se preocupe com isso agora. Depois de terminar seu desenho, olhe
o Stellarium e veja o que você errou e o que esqueceu de colocar. Uma semana depois,
desenhe de novo.
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O Sol na Esfera
A cerâmica índigo de manchas brancas do céu só é visível à noite; durante o dia, tudo é
claro e luminoso, com o grande círculo de fogo que tudo ilumina, o Sol. Ao longo de um dia,
o Sol parece se mover junto com o céu: nasce no lado leste, sobe até seu ponto mais alto (numa
inclinação correspondente à altura do polo no local), desce para se pôr no lado oeste.
Contudo, com o passar de muitos dias, pequenas diferenças podem ser notadas na posição
do Sol em relação às estrelas. Podem ser melhor notadas, inclusive, se prestarmos atenção ao
Nascer do Sol.
A primeira dessas diferenças é que ele não se move com a mesma velocidade da Esfera. A
cada dia, ele nasce mais ou menos 4 minutos atrasado, com relação às estrelas. Isso pode ser
visualizado do seguinte modo: pegue uma estrela que esteja nascendo no mesmo momento que
o Sol, num certo dia. Os gregos chamavam esse dia de dia do nascer helíaco dessa estrela1 . No
dia seguinte, quando essa estrela nascesse, o Sol ainda não teria aparecido; ele demoraria ainda
quatro minutos para nascer - o que corresponde a mais ou menos um ângulo de um grau no céu.
Dois dias depois, e o Sol já estaria oito minutos atrasado com relação à estrela - e nasceria um
pouquinho menos de dois graus mais baixo. Passados 365 dias, os atrasos já teriam acumulado
uma volta completa do Sol, e ocorreria um novo nascer helíaco daquela estrela. Esse período
para o Sol completar um atraso é o que chamamos de ano.
Assim, cada estrela tem um nascer helíaco por ano. Se é uma estrela brilhante ou importante,
seu nascer helíaco também é importante; uma estrela em nascer helíaco indica de alguma forma
uma conexão com o Sol. Os efeitos do Sol sendo regido por essa estrela devem poder ser sentidos
na Terra. Muitas estrelas, ou conjuntos de estrelas, foram batizadas de acordo com o que acontecia
na Terra (clima, plantação, cheias dos rios, etc.) na época de seus nasceres helíacos.
A segunda diferença é que o Sol não nasce sempre exatamente no mesmo ponto no horizonte.
Em certas épocas ele nasce mais ao norte, em outras épocas mais ao sul. Se em um certo dia o
Sol nasce atrás de uma determinada montanha, depois de um ano (quando ele tiver completado
o atraso com relação ao céu), ele nascerá atrás da mesma montanha. Se olharmos o nascer do Sol
todos os dias ao longo de um ano, veremos ele indo para o Sul até um certo extremo, voltando
para o Norte num extremo simétrico, e então para o Sul de novo, até a posição do primeiro dia
em que observamos.
Os dias mais extremos, em que o Sol parece parar sua ida para o norte ou para o sul e mudar
de direção, são os dias que chamamos de solstícios (sol parado, em latim). Repare que, para os
habitantes do hemisfério sul, o solstício em que o Sol está mais ao sul é o dia em que ele passa
mais tempo acima do horizonte; o solstício em que ele está mais ao norte é o dia em que ele passa
1 Helios
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menos tempo no horizonte. Para os habitantes do hemisfério norte acontece o oposto: o dia do
solstício norte é o que tem mais horas de Sol, e o do solstício sul, menos.

Figura 4.1: Movimento diário do Sol durante os soltícios e equinócios.

Essa diferença de tempo de iluminação, e também a diferença da inclinação com que os raios
solares atingem a Terra (e a altura que o Sol sobe no céu) é o que gera as diferenças entre as
estações do ano. Perto do solstício de menos luz, os dias são mais frios – inverno; perto do
outro, são mais quentes - verão. Quando é verão no sul é inverno no norte e vice-versa.
Além dos extremos norte e sul do nascer do Sol, podemos marcar o meio do caminho, que
é nada menos que o ponto em que o Equador Celeste cruza o horizonte! O Sol passa por esse
ponto duas vezes por ano (uma indo de norte a sul e outra de sul a norte). Isso significa que,
duas vezes ao ano, o Sol nasce exatamente no ponto Leste, se põe exatamente no ponto Oeste e
passa exatamente metade do dia acima do horizonte, para todos os locais da Terra. Esses dias
são chamados equinócios (do latim, noites iguais – noites iguais aos dias, em todos os lugares
do planeta). Os equinócios são eqüidistantes dos solstícios, tanto espacial quanto temporalmente.
Esses dias de Sol mais equilibrado marcam as estações mais equilibradas. Para as pessoas
do hemisfério sul, o equinócio sul → norte marca o outono (verão → inverno) e o equinócio
oposto, norte → sul, marca a primavera (inverno → verão). Para o hemisfério norte, novamente
o oposto. Os equinócios no nosso calendário acontecem aproximadamente nos dias 21 de março
e 22 de setembro. Os solstícios acontecem 21 de julho e 22 de dezembro.
Para os habitantes do Equador da Terra, estações do ano não fazem muito sentido; o Sol nunca
fica muito baixo no céu, e passa doze horas acima do horizonte todos os dias. O clima varia muito
pouco. Nos pólos terrestres, por outro lado, as estações são as mais extremas: durante metade do
ano (a metade em que o Sol nasce mais próximo ao pólo celeste correspondente) o Sol fica acima
do horizonte e, na outra metade do ano, ele não chega a nascer!

4.1

Caminho do Sol

O Sol não se move junto com a Esfera; ele se move através dela. Podemos dizer que ele tem
um movimento próprio, mas é arrastado diariamente pelo movimento da Esfera, fazendo assim
os dias e as noites. Sabemos que esse movimento próprio do Sol tem um período de um ano, e
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que ele deve acontecer descrevendo um círculo máximo na Esfera (o que explica o deslocamento
em relação às estrelas), inclinado com relação ao Equador (o que explica a oscilação anual norte
- sul). Esse círculo inclinado se chama círculo da Eclíptica2 . Essa inclinação da Eclíptica pode
ser medida, e vale cerca de 23,5◦ .
A trajetória eclíptica define um hall de estrelas privilegiadas: as estrelas por cima das quais o
Sol passa. Essa faixa coberta pelo Sol no céu era chamada pelos gregos de zodíaco . O zodíaco
dos gregos era dividido em doze casas, cada uma associada ao grupo de estrelas onde o Sol estava
naquela época. Creio que todos são familiares às casas zodiacais, mas não custa apresentá-las
novamente (na ordem, a partir da casa do Equinócio de 21 de Março): Áries, Touro, Gêmeos,
Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes.
Quando falamos em zodíaco, a primeira lembrança que vem é a das previsões astrológicas
de jornais e revistas. O assunto é controverso e, na maioria das vezes, mal colocado. Douglas
Adams sintetiza bem o problema em uma passagem de seu livro Praticamente Inofensivo:
– Eu sei que astrologia não é uma ciência - disse Gail. - Claro que não é. Não passa de
um conjunto de regras arbitrárias como xadrez ou tênis, ou... qual é mesmo o nome
daquela coisa esquisita de que vocês ingleses brincam?
– Hummm... Críquete? Autodepreciação?
– Democracia parlamentar. As regras meio que surgiram do nada. Não fazem o menor
sentido, a não ser quando pensadas no próprio contexto. Mas, quando a gente começa
a colocar essas regras em prática, vários processos acabam acontecendo e você começa
a descobrir mil coisas sobre as pessoas. Na astrologia, as regras são sobre astros e
planetas, mas poderiam ser sobre patos e gansos que daria no mesmo. É apenas uma
maneira de pensar sobre um problema que permite que o sentido desse problema
comece a emergir. Quanto mais regras, quanto menores, mais arbitrárias, melhor
fica. É como assoprar um punhado de poeira de grafite em um pedaço de papel
para visualizar os entalhes escondidos. Permite que você veja as palavras que haviam
sido escritas sobre o papel que estava por cima e que foi removido. O grafite não é
importante. É apenas uma maneira de revelar os entalhes. Então, veja, a astrologia
de fato nada tem a ver com a astronomia. Tem a ver com pessoas pensando sobre
pessoas.
É nesse mesmo sentido que a análise astrológica guarda uma compreensão importante, que
exploraremos na seção seguinte: a de que suas constelações, mais do que desenhos ou meras
representações, carregam símbolos culturais, religiosos e míticos, que têm fortes relações com as
culturas e as formas de compreender o mundo. Vamos explorar melhor o simbolismo de cada
uma.

2 A Eclíptica é o círculo em que o Sol sempre está e é muito próximo do círculo em que a Lua sempre está. É, portanto,
o círculo onde acontecem os eclipses. Daí o nome =P
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Como introdução às casas zodiacais e suas estrelas, começamos com uma poesia:
O Círculo Máximo do destino,
Zodíaco é palavra de lei.
Define até a postura do rei.
Em Áries habita o terror.
Sangue borbulhante de quentura.
Hamal já deflagra a guerra
que destronará o senhor.
Touro, a força.
Aldebaran impera em seu espaço.
O que é do Touro,
dele ninguém tira.
A inteligência de dois em um
representa o esplendor dos Gêmeos.
Pollux e Castor juntos – imbatíveis.
Não há escudo melhor
que a carapaça do Câncer.
Tarf é a governanta da constelação.
Na próxima casa achamos o Leão,
o Caesar da Roma celestial.
Regulus já se mostra em esplendor,
a defender qualquer ameaça ao reinado.
Em Virgem encontramos o encanto,
a perfeição do ser imaculado.
Com pureza de brilho,
a alfa Spica se esguia pelo céu.
Mesmo no Zodíaco é necessária a Justiça.
Ninguém melhor que a Libra pra
equilibrar os horizontes.
Zubeneshamali é a estrela-guia.
Logo após, vem a surpresa.
Encontramos a Magnitude, ela mesma.
Nas garras do Escorpião conhecemos
as garras do artista dos céus.
Antares é o coração do Escorpião.
Sagitário é seu caçador.
Com a Sagita, não tem vez pra Órion.
Em Kaus Australis
encontramos sua precisão.
No Capricórnio reside o etéreo.
O magistral escalador de montanhas.
Deneb Algiedi é seu presente
aos necessitados de perseverança.
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Um recipiente, prospectos do futuro.
O Aquário é divino em seu plano.
Sadalsuud é refrator de sombras.
Na última casa, o último signo.
Vai nascer num Erídano de lágrimas.
Os Peixes nadam pelos céus,
embarcados na Alfa Piscium.
No Círculo Máximo do destino,
doze cavaleiros seguem as trilhas do Sol,
e nos revelam a sorte de multidões de desabrigados,
muito além do horizonte,
muito além de tufões e furacões.
3

4.1.1

Áries (à)

O ícone representa a cabeça e os chifres do carneiro.

Também conhecida como Carneiro, é uma constelação que está ligada intimamente com o
inicio do calendário e lendas cosmogonias em varias culturas antigas. O mês Nisan ou Nissan
(do acadiano nis a nu, do sumério nisag, "primeiros frutos", que se inicia com a primeira Lua nova
da época da cevada madura em Israel) do calendário judaico, que corresponde ao mês de março
ou abril para nós, o Sol estava nessa constelação, o mesmo mês em que, dizem, o povo hebreu foi
libertado do cativeiro egípcio.
Na mitologia grega, Áries é um carneiro com pêlos feito de ouro. Ele fora enviado pelos
deuses para ajudar Frixo e Hele, filhos do rei Átamas, governante da Beócia4 , e da sua falecida
esposa Néfele, enteados de Íno, a segunda esposa de Átamas. Há duas versões principais da
lenda: uma diz que havia uma peste que estava matando todos na Beócia e, por instrução do
oráculo, duas pessoas da família real teriam de ser sacrificadas - o casal de filhos Frixo e Hele.
3 Sir

Lance é o pseudônimo de um dos estudantes que compôs a equipe brasileira na Segunda OLAA, em 2010.
é uma região situada entre os golfos de Eubéia e Corinto, terra de algumas cidade famosas da Antigüidade,
como Tebas, Plateias e Téspis.
4 Beócia
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Os Deuses, vendo a cena, ofereceram ajuda aos dois, enviando um carneiro de pêlos de ouro
que podia voar e falar. Então, para escapar da morte, eles fugiram voando para Cólquida; mas
durante a viagem, Hele caiu no mar (num local que ficou conhecido como Helesponto5 . Quando
Frixo chegou em Cólquida, sacrificou o carneiro em honra de Zeus e o ofereceu a Aetes, rei de
Cólquida. Essa Lã de Ouro é o que Jasão e os Argonautas buscam. Uma segunda versão tem o
mesmo final, mas o motivador do drama, em vez de uma peste em Beócia; Íno queria a morte de
seus enteados.
As estrelas dessa constelação possuem um brilho muito fraco; Hamal, a estrela mais brilhante,
tem magnitude aparente de +2. As constelações Limítrofes de Aries são, em sentido horário:
Perseus, Triangulum, Pisces, Cetus e Taurus.

4.1.2

Touro (á)

O ícone representa a Lua crescente sobre a Lua cheia, ligada à noite.

Uma das constelações mais importantes para os povos antigos. Sua importância ultrapassa
em muito a mera convenção de constelações; o Touro era um dos símbolos mítico-religiosos mais
poderosos do Crescente Fértil6 . Símbolo da força, da fertilidade, do princípio masculino; é o Deus
que cuida da criação, que se confunde com o próprio céu. De fato, o mitraísmo persa conta que,
no início da criação, Mitra sacrifica o Deus Touro, mas sem o olhar nos olhos, pois sua beleza
era infinita; morto, seu sangue escorre pelos poros da Terra e daí brotam todas as coisas. Na
mitologia egípcia, o touro é associado a Osíris e ao Rio Nilo, o que fertiliza a terra e fornece todos
os bens. Na Bíblia, Baal é o deus-touro, que disputa com Javé (Jeová) o domínio sobre o mundo.
Na mitologia grega, a principal aparição do touro é na forma do poderoso Minotauro (símbolo
do rei Minos, do Império Cretense, anterior aos helênicos) que Teseu teve de matar para libertar
os jovens escravos e fundar Atenas. Touro foi também a forma assumida por Zeus para seduzir
a bela ninfa Europa, filha de Agenor, rei da Fenícia. Zeus se disfarçou de um belo touro branco e
5 Helesponto é hoje conhecido como Estreito de Dardanelos. Ele fica no noroeste da Turquia e liga o Mar Egeu ao Mar
de Mármara
6 Chamamos por esse nome as civilizações e povos que se desenvolveram na região dos rios Tigre, Eufrates, Nilo, e
na parte oriental do Mar Mediterrâneo. Isso inclui, principalmente, os Sumérios, Egípcios, Persas, Hebreus, Fenícios e
Gregos.
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se infiltrou no rebanho do rei, atraindo a ninfa, que montou o animal e então foi por ele raptada.
No desenho da constelação, o Touro está mirando os seus chifres em direção do Orion.
A representação mais antiga que se conhece desse símbolo é o da Caverna de Lascaux, na
França, que data de cerca de 17000 anos antes de Cristo. Alguns defendem que o desenho já traz
inclusive uma representação do aglomerado das Plêiades. O culto ao touro permanece ainda hoje,
de formas mais enfraquecidas, no caráter sagrado que as vacas possuem na Índia, e no ”ritual“
das touradas na Espanha. Seu símbolo astronômico mais forte é a Lua Crescente, que lembra
seus chifres e seu domínio dos céus. Esse símbolo taurino é, hoje, utilizado principalmente entre
os islâmicos.
Falando sobre fenômenos celestes, é importante notar que o ponto vernal se encontrava na
região da constelação do Touro - provavelmente uma das razões pelas quais o animal é representado naquela parte do céu. Assim, o Touro era também aquele que abria o ano e representava a
primavera, a época em que tudo brota. Por isso, no alfabeto persa, a primeira letra era um dos
símbolos daquele animal/constelação. Os gregos aparentemente mantiveram a referência: a letra
alfa (α) provavelmente é uma variação de cabeça de touro.
A constelação possui uma estrela muito vermelha e brilhante (Aldebaran, uma das quatro estrelas reais persas) e dois importantes asterismos. Um deles é o das Híades. É o maior asterismo
da constelação, tendo o formato da letra “V”). As Híades para os gregos eram as filhas de Atlas
e Etéria, e eram chamadas assim por terem uma admiração fora do comum pelo irmão Hias que,
quando morreu, desencadeou um pranto sem fim por parte das suas irmãs, comovendo assim
os deuses e elevando-as ao firmamento. O nascer helíaco das estrelas desse asterismo (isto é, a
época em que nasciam junto com o Sol) era associado ao período chuvoso, por isso o significado
do seu nome, Pluviais.
O outro asterismo da constelação do Touro é o das Plêiades, um jovem aglomerado aberto.
Na mitologia, tratava-se de sete irmãs, filhas de Pleione e Atlas. O nome Plêiades pode parecer
que deriva de Pleione, a sua mãe mitológica, mas não é verdade. Há varias hipóteses para o
nome; uma delas diz que o nome derivou da palavra grega plêos, que significa cheio, assim
denominando um sentido de aglomerado. Outros afirmam que o nome do aglomerado deriva do
verbo grego plein, tendo a sua tradução para navegar - o que também é uma explicação para a
denominação “Estrelas Marinheiras”. Há ainda uma terceira hipótese para o nome, dizendo que
ele deriva de peleiades, o mesmo que pombos. Isso explicaria o fato de que, na Europa medieval,
o aglomerado era visto como um grupo de pombos, ou galinha com seus pintos.
Muitas crenças fúnebres, ou relacionadas a desgraças, giram em volta das Plêiades. Ela é alvo
de muitas tradições que envolvam esse tipo de culto. No Egito, no México e na antiga Bretanha,
pensava-se que, quando esse aglomerado se aproximava do Zênite, as almas se desprendiam de
seus corpos matérias e iam em direção ao céu. Um exemplo é a homenagem dos anglo-saxões
para as Plêiades através da festa do “Halloween”.
Como dito, na mitologia grega, a origem paterna dos dois asterismos vem de Atlas, um titã
que, por levar o conhecimento astronômico aos mortais, foi condenado a sustentar o céu sobre os
ombros pela eternidade.
Constelações limítrofes: Perseu, Erídano, Aries, Baleia (Cetus), Orion e Cocheiro (Auriga).

4.1.3

Gêmeos (â)

O ícone deve ter origem no ideograma acadiano correspondente ao mês Kas, quando o Sol entrava em
Gêmeos. Também pode ter vindo do algarismo romano correspondente a dois.
Os gêmeos em questão são os heróis Castor e Pollux, também representados nas duas principais estrelas da constelação (α e β Geminorum, respectivamente). Certa feita, Zeus havia se
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apaixonado por Leda, esposa do rei de Esparta, Tíndaro. Para se aproximar dela, Zeus se transformou em um belo cisne. Dessa paixão foram gerados os gêmeos Castor e Pollux. Os dois
tiveram os melhores tutores da época. Castor se transformou num excepcional cavalheiro; o seu
irmão Pollux em um verdadeiro guerreiro. Porém, certa vez os irmãos desafiaram dois jovens
para um duelo pela mão de duas jovens que já estavam prometidas. Nessa batalha Castor foi
morto. Desesperado pela perda do irmão, Pollux tentou se matar para encontrar o irmão, mas
era imortal e não conseguia. O drama foi então imortalizado nos céus, onde os gêmeos aparecem
abraçados.
No entanto, existe uma corrente mística (Ptolomeu incluso) que dá à constelação um simbolismo mais rico: os dois rapazes seriam, na verdade, Apolo, brilho e luz, e Hércules, força e
coragem. É assim que, em muitos tratados, um dos gêmeos aparece segurando arco, flecha e lira,
enquanto o outro aparece com uma clava.
Os egípcios faziam ali a representação do deus Hórus, sendo um o Hórus velho e o outro o
Hórus novo.
Constelações limítrofes são: Cão Menor, Unicórnio, Orion, Touro, Cocheiro (Auriga), Lince e
Câncer. Em Gêmeos se encontra a M35, um aglomerado aberto de magnitude aparente de 5,5 e
que fica próximo do encontro entre Gêmeos, Orion e Touro.

4.1.4

Câncer (ã)

O ícone representa as pinças do caranguejo.
O Caranguejo e alguns de seus parentes (Escaravelho, Lagosta), que já foram usados para representar essa constelação, têm forte conexão com a morte e com a passagem para o submundo.
Talvez isso esteja relacionado ao fato de viverem na fronteira entre terra e mar (o mar sempre
esteve associado ao outro-mundo); talvez por seu andar oblíquo, seu ir e voltar; talvez, no caso
dos escaravelhos, por aparecerem em ambientes pútridos. É com esse simbolismo que o caranguejo aparece na história de Hércules, saindo do pântano para atrapalhá-lo enquanto este lutava
com a Hidra de Lerna. Pelo mesmo motivo, os romanos associavam a constelação a Mercúrio, o
mensageiro.
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A constelação do Cancer é muito apagada; suas estrelas mais brilhantes são de quarta magnitude. Por isso, é sempre dito um signo escuro.
As constelações limítrofes são: Leão, Cão Menor, Hydra, Gêmeos e Lince. A constelação do
Câncer tem objetos interessantes. O aglomerado da Colméia (M44), que foi descrito por Galileu
e já era conhecido desde a antiguidade, pode ser observado tranqüilamente ao binóculo, já que a
sua magnitude aparente é 4. Outro objeto interessante é a M67, a Cobra-Rei, de magnitude 7,5.

4.1.5

Leão (ä)

O ícone representa uma cauda curvada, ou juba, de um leão.

Outro símbolo mitológico forte, que representa brilho, poder, divindade. Na época em que
o ponto vernal estava em Touro, o equinócio de verão do norte estava, naturalmente, em Leão.
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Não é à toa que as esfinges mostram cabeças de faraós em corpos de leão, e que um dos epítetos
de Jeová era “Leão de Judá”. A constelação era um leão também para Babilônicos, Persas, Sírios
e Hindus. A principal estrela do Leão era uma das quatro estrelas reais persas7 ; seu nome,
Regulus (α Leonis) é o termo latino para “pequeno rei”. Em grego, o nome da estrela continha a
mesma referência: Basiliscus.
Especificamente no caso grego, a constelação representava o gigante Leão da Neméia. Ele
era uma das criaturas monstruosas descendentes do Tifão e da Éqdina; dentre os seus irmãos,
figuram o Cérbero, a Quimera, a Hidra de Lerna e o Orto. Matar o Leão da Neméia foi um dos
doze trabalhos impostos a Hércules em sua jornada.
As constelações limítrofes são: Virgem, Câncer (caranguejo), Leão Menor, Ursa Maior, Cabeleira de Berenice e Taça. No Leão se encontra a NGC 2903, uma galáxia espiral barrada de sétima
magnitude, sendo uma boa galáxia para observação com pequenos telescópios.

4.1.6

Virgem (å)

O ícone possivelmente deriva de MV (Virgem Maria) ou, o mais provável, deriva da primeira sílaba de um
dos nomes gregos de virgem (Παρθνφνoξ), a sílaba Παρ.

As associações da mulher virgem com a fertilidade da terra são óbvias demais para precisarmos mencionar. Entre os gregos (e romanos), era mais comumente associada à Demeter (Ceres),
deusa olímpica da agricultura e fertilidade. Em algumas representações, entretanto, ela é associada à Diké (Iustitia), a deusa cega da justiça, segurando a Libra. Para os árabes, os grandes
nomeadores de estrelas, a constelação era denominada de Al Adhara Al Mathifah, a inocente virgem.
Existe uma lenda que associa a constelação à babilônica Ishtar, deusa da fertilidade. Conta-se
que, após a morte do marido, Ishtar desceu ao inferno à procura do esposo; lá passou por sete
portas, e por cada uma delas ia deixando uma peça de roupa, chegando nua no salão central. Lá
fora detida pela deusa das sombras, que não a deixou sair. Em cima, a terra estava coberta de
neve, infértil, causando a fome e a miséria nos homens. Preocupados com a grave situação, os
deuses enviaram uma mensagem para a deusa do Inferno, Eres-Kigal, para libertar Ishtar; mas
esta só sairia se o marido dela saísse também, e assim foi feito. Assim, desde então, o Sol dissolve
a neve do inverno quando atinge Ishtar no céu.
7 As quatro estrelas reais marcavam as quatro épocas do ano. Além de Regulus, as outras três eram Aldebaran (α
Tau), Antares (α Sco) e Fomalhaut (α PsA)
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A estrela Spica (α Virginis) recebe seu nome do latim “espiga”; nas imagens babilônicas e
gregas da constelação, ela sempre aparece segurando uma espiga de trigo.
As constelações limítrofes são: Libra, Leão, Boieiro, Cabeleira de Berenice e Hydra.

4.1.7

Libra (æ)

O ícone representa uma balança estilizada.

Uma provável referência à Balança é o fato de um dos equinócios, na época dos gregos e
romanos, situar-se nessa constelação. Provavelmente é a mais jovem integrante do zodíaco - sua
invenção pode ser atribuída com segurança aos romanos. Na Grécia, as estrelas da Libra eram
as garras do Escorpião - tanto é que os nomes das estrelas dessa constelação fazem menção as
garras do escorpião. Entretanto, há algumas referências mesopotâmicas e egípcias a essa região
do céu como um símbolo de balanceio e equilíbrio; uma possibilidade é que os romanos tenham
revivido uma tradição esquecida na Grécia Clássica. Esse vai-vem de atribuições simbólicas
continuou ainda depois, quando os árabes batizaram as estrelas dessa constelação com os nomes
que reconhecemos hoje: Zubenelgenubi (α Libræ), a Garra do Sul, e Zubeneschamali (β Libræ), a
Garra do Norte.
As constelações limítrofes são: Escorpião, Virgem, Hidra, Lobo e a Cabeça da Serpente.

4.1.8

Escorpião (ç)

O ícone representa as patas e a cauda do Escorpião.
O Escorpião também é um símbolo forte e antigo, associado ao mau agouro e ao mal em si.
Os babilônicos associavam acontecimentos danosos à constelação; na mitologia deles, era um dos
três monstros criados por Tiamat, deus do caos e do oceano. Os antigos alquimistas afirmavam
que a transmutação dos metais só poderia ser realizada quando o Sol estivesse nesta constelação.
Diziam ainda que qualquer planeta que passasse pela constelação era um “mensageiro do mauagouro”. Na Epopéia de Gilgamesh, o herói (correspondente à constelação de Órion) teve de
passar por dois homens-escorpião para passar pela Porta do Sol Posto, depois da qual passou
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longas horas tateando na escuridão. Isso provavelmente tem a ver com o Escorpião ser uma
constelação meridional, por onde o Sol passava no inverno.
A relação dúbia entre Escorpião e Órion aparece em vários mitos gregos. No céu, as duas
constelações são opostas: quando uma é vista, a outra não é. Na versão mais tradicional, Órion
prometera matar todos os animais da Terra. Então Ártemis, deusa da caça e protetora dos animais, enviou o escorpião para matá-lo, o que de fato aconteceu. No céu, elas estão em perseguição
eterna; durante o inverno (no norte), órion caça livremente; no verão, quando nasce o Escorpião,
o caçador põe-se em fuga.
O importante é que o formato da constelação no céu é muito característico, muito facilmente
identificado. Para os Maori da Nova Zelândia, esta constelação representava um anzol, que foi
o responsável por trazer a Nova Zelândia à superfície, quando ela foi pescada pelo deus Maui.
A ilha norte da Nova Zelândia tem por isso o nome de Te Ika-a-Maui, o peixe de Maui. Para os
austraianos e para muitos povos na América do Sul, seu formato representava uma pata dobrada
da grande Ema.
A principal estrela da constelaçãoO nome dessa estrela no árabe era Kal Al-Akrab, que significa
“coração do escorpião”. Já o nome que usamos, grego, vem de anti-Ares, ou seja, o rival de Marte
no céu (trata-se da estrela mais vermelha dentre as mais brilhantes do céu), não possui muitas
referências na antiguidade. Naqueles tempos, a estrela mais brilhante dessa constelação era
Sheliak (beta da Lyra), que era bem mais brilhante que Antares.
As constelações limítrofes são Ofiúco, Sagitário, Libra, Régua (Norma), Altar (Ara) e Lobo. No
Escorpião estão localizados alguns aglomerados abertos, como o M4 (Olho de Gato) e o M80.

59

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

4.1.9

Volume 1 - Céu

Sagitário (è)

O ícone representa arco e flecha que eram carregados pelo Sagitário.

Na mitologia grega, essa constelação representa o sábio e imortal centauro Quíron, que teve os
Argonautas como discípulos. Após ser gravemente ferido por uma flecha, sofreu intensamente,
até ir implorar a Júpiter para que lhe retirasse a imortalidade. Antes disso, os babilônios o
identificavam com Pabilsag, o Primeiro Pai ou Chefe Ancestral. Papilsag já possuía um corpo de
cavalo, um ferrão de escorpião na cauda, duas asas e duas cabeças - uma humana e outra felina.
Eratóstenes pontua que o Sagitário dificilmente seria um centauro, já que centauros não usam
arco e flecha; ele argumenta então que a figura é de um sátiro: Crotus, filho de Pã. De qualquer
forma, sua flecha aponta para Antares, o coração do Escorpião.
Sagitário está circundado de varias constelações. São elas: Coroa Austral, Escorpião, Ofiúco,
Cauda da Serpente, Escudo, Águia, Capricórnio, Microscópio e Telescópio. Alguns objetos interessantes são a Nebulosa da Lagoa (M8), a Nebulosa da Trífida (M20) e os aglomerados estelares
M22, M25, M28. Esse acúmulo de objetos celestes se dá pelo fato do centro galáctico ficar na
direção da constelação. Um dos pontos solsticiais está localizado muito próximo das nebulosas
da Lagoa e Trífida.

4.1.10

Capricórnio (é)

O ícone são as iniciais da palavra grega que denomina cabra.
Para alguns gregos, o Capricórnio era uma representação do deus Pã (divindade dos bosques
e campos), que é metade homem e metade bode. A cauda aquática, contudo, mostra a relação que
essa constelação tem com a estação das chuvas. Alternativamente, a constelação pode também
se referir à Amaltéia, cabra que amamentou Zeus em sua infância em Creta, enquanto era criado
escondido de seu pai Urano. Numa Pompilus, imperador romano de 715 a 673 a.C., determinou
que o ano começasse quando o Sol se encontrasse no meio de Capricórnio.
O símbolo de cabra-peixe é bem anterior aos gregos, entretanto. Ambos os animais estão
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associados à longevidade. Curiosamente, o cordeiro e o peixe sempre foram dois símbolos muito
associados à imagem de Jesus.
Essa constelação é de fácil reconhecimento no céu, pois ela lembra o formato de uma asadelta (como um triangulo meio curvado). Em sentido horário, as constelações limítrofes são:
Aquarius, Aquila, Sagittarius, Microscopium, Piscis Austrinus. Pelo nome das estrelas podemos
perceber a relação dessa área do céu com a figura vista e a associação com o cotidiano. A estrela α
Capricornii, Giede, significa cabra em árabe e γ Capricornii, Nashira, também em árabe, significa
’sorte no plantio’.

4.1.11

Aquário (ê)

O ícone deriva de um hieróglifo egípcio antigo que designava ’água’.

Desde a Babilônia, essa constelação é representada por um homem carregando um balde
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cheio de água nos ombros – naquele caso, uma representação do deus supremo Ea (ou Enki,
em sumério), deus da água e criador. Eles também relacionavam essa constelação com o décimo
primeiro mês de seu calendário, chamado shabuta (a calamidade das chuvas). Ea era quem
governava o “Caminho de Ea” que o Sol fazia nesta parte aquática do céu. Enquanto o Aquário
representava terror e descontrole para os babilônicos, os egípcios tinham uma visão mais positiva:
o Aquário era quem derramava suas aguas na nascente do Nilo, marcando a época das suas
regulares cheias, tão fundamentais para o plantio naquelas terras secas.
Em algumas versões gregas, o Aquário é quem está derramando as águas do longo rio Erídano, que atravessa uma boa parte do céu. Para alguns gregos, o homem que segura a urna é
Ganimedes; para outros, é Deucalião, filho de Prometeu, um dos homens que escapou à grande
enchente.

4.1.12

Peixes (ë)

O ícone é a representação gráfica de dois peixes unidos.

Essa constelação marca a região das águas no céu - composta por Peixes e suas vizinhas:
Aquário, Baleia (Cetus), Peixe Austral, Erídano, Golfinho. Quando o Sol se encontrava naquela
região, era a época das chuvas para os mediterrâneos. Em muitas mitologias, o Peixe simboliza
nascimento, fartura, riqueza. Por isso é um símbolo feminino, associado à fertilidade. Os primeiros cristãos (e hoje, novamente, muitas denominações cristãs protestantes) usavam um peixe
como símbolo de Jesus: o pescador de almas.
Há uma história na mitologia grega em que a deusa Afrodite e o seu filho Eros, ambos
associados ao amor e, portanto, à fertilidade fugiam do monstro Tifão. Para escapar, Afrodite e
Eros se transformaram em peixes e entraram em um rio. Para não se perderem um do outro,
entretanto, eles foram amarrados com uma corda; por isso que a alfa de Peixes recebe o nome de
Al Rischa, que significa corda em árabe. Além disso, na maioria dos desenhos da constelação, há
uma cordinha amarrando as barbatanas traseiras dos peixes.
Suas constelações limítrofes, em sentido horário, são: Triangulum, Andromeda, Pegasus,
Aquarius, Cetus e Aries.
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13o Andar

Hoje em dia, as constelações do zodíaco (bem como todas as constelações) correspondem
a pequenos terrenos no céu - loteamentos com fronteiras muito bem definidas. Embora muito
menos romântico, facilita bastante na hora de medir as coisas. Quando lotearam o céu, acabou
que um pedaço de uma outra constelação foi cortado pela linha da eclíptica. Essa constelação,
do Ofiúco (ou serpentário), ficou conhecida então como a décima terceira constelação zodiacal.

Figura 4.2: Mapa da constelação do Ofiúco e Serpente. Em tracejado, os limites do seu ”lote“. Repare
na linha da eclíptica, cortando Ofiúco bem embaixo, passando também por Sagittarius e Scorpius. Linhas
sólidas ligam algumas estrelas, fazendo um desenho do Serpentário.

Considerando esses limites precisos, aqui vai uma tabela com os períodos em que o Sol fica
dentro de cada uma delas:
Constelação

Entrada

Saída

Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Ofiúco

18 de dezembro
19 de janeiro
16 de fevereiro
12 de março
19 de abril
14 de maio
20 de junho
21 de julho
10 de agosto
16 de setembro
31 de outubro
23 de novembro
30 de novembro

18 de janeiro
15 de fevereiro
11 de março
18 de abril
13 de maio
19 de junho
20 de julho
9 de agosto
15 de setembro
30 de outubro
22 de novembro
29 de novembro
17 de dezembro

Período
32 d
28 d
24 d
38 d
25 d
37 d
31 d
20 d
37 d
45 d
23 d
7d
18 d
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Já conhecemos bastante sobre o céu, mas não basta. Não é suficiente conhecer as rosas como
elas aparecem no jardim; é preciso metrifica-las, esquadrinhá-las, engoli-las em números e em
formas abstratas. A natureza precisa caber inteira nas idéias, na cabeça do homem. É assim que
nasceu a ciência, é assim que ela se tornou o que hoje é, substituindo a natureza, como se as
idéias e os modelos fossem o próprio real.
Não basta conhecer a forma do Céu e da Terra; é preciso medir a Terra e medir o Céu. É
preciso um mapa do céu, um sistema para localizar as estrelas.
Os povos antigos já tinham essa necessidade. Dos egípcios e mesopotâmios, que usavam as
estrelas por trás do Sol para fazer disso seu calendário, os gregos herdaram sistema bastante
parecido, que acabou se tornando o primeiro sistema celeste de localização. Estamos falando
do sistema das casas zodiacais. O caminho do Sol no céu (chamado de círculo da eclíptica) foi
dividido em doze casas, medindo o equivalente a 30◦ cada: Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo,
Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. É o zodíaco.

Mas como medir o céu a partir disto? A divisão das doze casas pode ser estendida para o céu
inteiro: o céu é partido em doze fatias, e toda estrela pertence necessariamente a uma das fatias.
Os chineses tinham um sistema parecido, mas fatiaram o círculo da Eclíptica em 28 casas (cada
uma ocupada pela Lua em uma noite), as Mansões Celestiais. Mais precisamos de medidas ainda
mais precisas, como coordenadas: cada estrela ou fenômeno celeste corresponde a uma posição
específica. Assim, conseguiremos encarar quantitativamente a esfericidade do Céu e, com isso,
compreenderemos muitas coisas novas.
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Distâncias e Tamanhos
Um elemento importante para mapear um lugar é uma noção de distâncias. Normalmente
medimos distâncias em metros ou quilômetros, mas para a esfera teremos que usar algo diferente:
precisamos de uma forma de medir arcos sobre a superfície esférica. Por sorte, já inventaram uma
maneira de fazer esse tipo de medida: os ângulos.
Pois bem, que instrumentos precisamos para medir as distâncias e tamanhos no céu? Sextantes, quadrantes, objetos de medição como esses são de uma certa precisão, porém nem sempre
você terá ao seu alcance um oitante de bolso, não é verdade? O método mais prático é, acredite
você, o uso das mãos.
Apesar de ser um método que apresenta certa variação de valores para uma precisão um
pouco maior (já que a proporção entre comprimento do braço e largura da mão não é a mesma
para todas as pessoas), o uso das mãos como instrumento de medida de ângulos celestes é um
ótimo método para observação a olho nu. Sempre que você for usar as mãos para um caso como
esse, primeiro deve tirar a medida com o braço esticado. Na mão, dependendo da distância
angular, você irá se adaptar seguindo as medidas aqui propostas. Palmo equivale a cerca de 20◦ .
Chave a 15◦ . Mão fechada a 10◦ . Três dedos médios seguidos a 5◦ . Dedo mínimo a 1◦ . A figura
5.1 mostra melhor isso.
Outra maneira de fazer isso, que pode ser usada para calibrar sua escala manual, é decorar
algumas “unidades de medida” para o céu: algumas distâncias estelares fáceis de ver e com
valores conhecidos. Aqui vai uma tabela resumida:
distância

tamanho

Diâmetro da Lua Cheia
Hadar - Rigel Kentaurus
Acrux - Gacrux
Hadar - Acrux
Rigel - Betelgeuse
Regulus - Denebola
Sirius - Betelgeuse

0,5◦
4,5◦
6◦
12◦
18,5◦
24,5◦
27◦

Podemos também medir ângulos entre objetos celestes e marcas abstratas: a distância de uma
estrela até o horizonte ou o zênite; a distância do Sol hoje à sua posição ocupada no último
equinócio; a distância de cada estrela de um sistema duplo ao seu centro de massa. Na Unidade
III exploraremos melhor algumas medidas angulares sistemáticas que são usadas. Por enquanto,
continuemos nossa já difícil tarefa cartográfica.
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Figura 5.1: Estimando ângulos na Esfera Celeste

68

Volume 1 - Céu

Capítulo 6

Coordenadas Esféricas
Voltemos ao início: Hug-Bug olhando para o alto e vendo a imensa Esfera Celeste.

Figura 6.1: Hug-Bug, nosso homem antigo, continua parado na Esfera Celeste.

Podemos perceber, nessa representação, que há um círculo máximo, em cima do qual o homem parece estar, o círculo do horizonte. Repare que, se consideramos a Terra esférica, ela
tem que ser desprezivelmente pequena com relação à Esfera, para que o Hug-Bug sempre veja
metade desta (do contrário, ele estaria muito mais perto de uma parte da Esfera Celeste, e o seu
plano do horizonte não cortaria a Esfera em duas metades).

6.1

Primeiras Coordenadas

Chamamos de altura de um astro no céu à sua distância com relação ao horizonte. Mas
como estamos falando de pontos que parecem estar todos à mesma distância, grudados numa
esfera, distâncias correspondem a ângulos. Assim, a altura do astro é o ângulo entre o horizonte
e astro, com vértice no observador (veja figura logo abaixo).
Contudo, se o Hug-Bug, mais desenvolvido, se perguntasse como determinar a posição exata
de um objeto no céu, ele perceberia que só a altura do objeto não seria suficiente. Para uma
69

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 1 - Céu

mesma altura, existem vários pontos possíveis – pontos que formam um círculo no céu. A figura
seguinte mostra o que foi dito agora1 .

Figura 6.2: Altura, no Sistema Horizontal.

Falta mais uma coordenada para fixar apenas um ponto. Esta coordenada precisa diferenciar
um ponto dentre os outros de uma mesma altura, assim ela deve ser contada paralela ao horizonte. Vamos chamá-la de azimute e ela será contada a partir de um ponto fixo no horizonte.
Mas qual será esse ponto?
Para fixá-lo, podemos pegar o marco na esfera celeste chamado de meridiano local2 . O
meridiano local é o semi-círculo que liga o pólo celeste sul ao pólo celeste norte, passando pelo
zênite do lugar. Em outras palavras: é o círculo vertical norte-sul.

Figura 6.3: O Meridiano Local.

Ainda exploraremos mais a importância do Meridiano Local; por enquanto, basta destacar
que ele é importante porque ele é a linha em que as estrelas alcançam suas maiores alturas,
conforme se movimentam (reveja as figuras do movimento diurno das estrelas).
O Meridiano Local interceptará o horizonte em apenas um ponto. Este ponto pode ser tomado
como o nosso ponto de partida para a contagem do azimute. Mas para que lado? Definimos como
crescente no sentido horário (como se estivéssemos observando de cima, a partir do zênite), assim,
1 Relembrando, o ponto exatamente acima da cabeça de Hug-Bug é chamado de zênite, e o ponto oposto, abaixo, é
chamado nadir.
2 Análogos aos meridianos na Terra, os meridianos celestes são as linhas que ligam os pólos norte e sul celestes.
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no hemisfério Sul, o mais comum é a contagem do azimute começar no ponto cardeal Norte (no
sentido N-E-S-W). Já no hemisfério Norte, o ponto de início normalmente é o ponto cardeal Sul,
e aqui o sentido é S-W-N-E.
Lembre-se: a definição do ponto de início e do sentido de contagem do azimute é bastante
arbitrária; existem pessoas em ambos os hemisférios que contam de maneira diferente.

Figura 6.4: Sistema Horizontal. Repare na estrelinha, que tem altura h e azimute A. O N indica a direção
norte, de onde começa a contagem do azimute. Repare também que o ângulo de altura é contado de 0 a
90◦ , enquanto o azimute é contado de 0 a 360◦ .

14- Quais os azimutes dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste? (Para os dois hemisférios)
15- Em que latitude as variações de azimute são mı́nimas? Em que latitude as variações de
altura são mı́nimas?
16- Por que é cômodo medir os azimutes no sentido sul - oeste - norte - leste?

6.1.1

Estrutura Básica

Ao definir acima o Sistema Horizontal de Coordenadas (isto é, baseado no Horizonte), acabamos criando uma estrutura geral para sistemas de coordenadas celestes, que podemos usar para
construir outros sistemas. Eles sempre têm um círculo máximo (no caso do sistema horizontal, o
horizonte), dois pólos (no caso, o zênite e o nadir), um ponto do círculo máximo, para referência da
medida da segunda coordenada (no caso, o ponto cardeal norte/sul, para a medida do azimute)
e também o sentido em que esta segunda coordenada será contada (horário ou anti-horário). Isso
pode ser visto na figura 6.5:

6.2

Equador e Polos

O Sistema Horizontal, apesar de ser muito útil na localização de objetos no céu de um observador, apresenta uma deficiência: é local. Ou seja, as coordenadas de um determinado objeto,
para um observador, serão diferentes para outro observador (o céu, em um mesmo instante, é
diferente para uma pessoa no Brasil e na China, por exemplo), ou mesmo para o mesmo observador em outro instante do dia (o céu também é diferente aqui às dez da noite e às duas
da manhã, visto que ele gira). Precisamos tentar criar, então, um outro sistema que não sofra
deste problema, ou seja, que mantenha as coordenadas do objeto para qualquer observador, em
qualquer instante. Assim, pelo que vimos acima, o primeiro passo para um sistema ser universal
é que seu círculo máximo (i) seja o mesmo para qualquer observador, e que (ii) ele não se mova
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Figura 6.5: Esquema geral de um Sistema de Coordenadas Esféricas.

com o tempo. Para o segundo ponto, basta relembrarmos do movimento do céu, previamente
discutido: girando como uma esfera sólida, com eixo definido pelos Pólos Celestes.
Um eixo sempre define um círculo máximo perpendicular a ele3 : o Equador Celeste. O
equador é um círculo máximo que não se move com a rotação da Terra - na verdade, os astros
se movem todos paralelos a ele. Ele é definido a partir de uma característica geral do sistema, e
não de nenhum observador específico sobre a Terra. Assim, da mesma forma que utilizamos o
Horizonte para definir o Sistema Horizontal, definiremos agora um Sistema Equatorial baseado no
Equador.
Nesse novo sistema, a distância (em ângulos, sempre) de um astro ao Equador será chamada
declinação, indicada por δ (um delta minúsculo). Naturalmente, ela variará entre -90◦ e +90◦ .
Esta coordenada não depende de onde estamos na Terra, afinal o Equador Celeste é o mesmo
para qualquer observador.
Ademais, tal como no Sistema Horizontal, precisamos de mais um ângulo, medido sobre o
equador, para determinar onde o astro está. Contaremos o ângulo no Equador Celeste, a partir
do ponto em que ele intercepta o meridiano local; e, como o azimute, contaremos no sentido
horário (vendo do hemisfério norte). Esta coordenada recebe o nome de ângulo horário e é
representada por um H. Contado em horas, esse ângulo variará entre 0 e 24h, ou entre +12 e
-12h.

17- Qual o ângulo horário do seu zênite? E qual seu azimute?
18- Qual o ângulo horário do ponto cardeal leste? E do oeste?
19- O que acontece com o ângulo horário dos astros ao longo do dia? O que dizer de um astro
no Equador com ângulo horário 18h? E de uma estrela qualquer com o mesmo ângulo
horário?

3 Por “círculo perpendicular” entendemos o círculo formado pelos pontos que estão à mesma distância angular de
ambos os pólos.
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Figura 6.6: Sistema Equatorial Local. Z é o Zênite, N, o ponto cardeal Norte, e S o ponto cardeal Sul. O
semicírculo que cobre a figura, com linha mais escura, é o Meridiano Local.

6.3

A Terra nas Coordenadas Esféricas

Mas o sistema ainda não é completamente universal, pois o Meridiano Local, como o próprio
nome diz, é local, depende do observador. Diferentes longitudes na Terra definem diferentes
meridianos locais. Temos um Sistema Equatorial Local, mas estamos em busca do Sistema Equatorial
Universal. Para isso, precisamos escolher um ponto de origem que não dependa do local de
observação, e que tenha o mesmo movimento dos outros astros, ou seja, que seja fixo em relação
às estrelas. Basta escolher um ponto arbitrário então.
Mas nada é suficientemente arbitrário para seres humanos. Vocês já devem ter ouvido falar
de um outro sistema de coordenadas, dessa vez sobre a superfície da Terra. Esse sistema é quase
totalmente análogo ao Sistema Equatorial Local, da Esfera Celeste. Ele toma o Equador Terrestre
como círculo máximo, e mede os ângulos contando os círculos paralelos ao Equador Terrestre
e os círculos meridianos que ligam os Pólos Terrestres e cortam o Equador. O ângulo contado
sobre o equador (ou sobre um paralelo) é a longitude e o ângulo contado sobre os meridianos,
medindo a distancia ao Equador, é a latitude.
Para a contagem da longitude, cada país usava um meridiano diferente de referência (o Brasil
provavelmente usaria o meridiano de Brasília, se isso acontecesse hoje). Mas durante o século
XIX houve uma grande movimentação na Europa (e por conseqüência no resto do mundo, qne
na época era quase todo dominado econômica ou militarmente pelos europeus) para se criar
sistemas universais de medida. Assim, um dos meridianos locais devia ser escolhido para ser
aceito como padrão. Mesmo se tratando de uma escolha totalmente arbitrária, houve muita
discussão sobre qual deveria ser esse meridiano. Pensava-se que, de alguma forma, o país cujo
meridiano fosse escolhido teria, com isso, sua predominância cultural e política reforçada. No
fim, a briga ficou entre o padrão francês (o meridiano que cruzava o Observatório de Paris, em
Paris) e o inglês (meridiano que cortava o Observatório de Greenwich, em Londres). Os ingleses
acabaram ganhando, e é por isso que ouvimos esse nome verde desde cedo no colégio, como
referencia universal de coordenadas terrestres.
Então podemos fazer isso: contar nossas coordenadas a partir do “Meridiano de Greenwich
Celeste”, que é a projeção do Meridiano de Greenwich no céu. Poderíamos, mas isso seria
bastante tosco. Em vez disso, o caminho do Sol no céu pode nos dar uma dica melhor.

6.4

O Sol nas Coordenadas Esféricas

Agora parece um bom momento para contar uma história que todo mundo sabe. Nossa concepção de universo não é mais a concepção clássica das Esferas. A esfera celeste foi explodida,
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e as estrelas foram espalhadas nas mais diferentes distâncias. Numa troca de referenciais que
mantém todas as aparências, a rotação da Esfera Celeste, de leste para oeste, foi substituída pela
rotação da Esfera Terrestre no sentido oposto, de oeste para leste. O Sol, que se movimentava em
torno da Terra, também foi parado e cedeu à Terra seu movimento. Assim, nosso planeta acumulou dois movimentos: uma rotação em torno do seu próprio eixo, substituindo o movimento
diário da Esfera Celeste, e uma revolução em torno do Sol, substituindo o movimento anual
deste. Para mais detalhes sobre essa mudança de visão de mundo, leia a Unidade 1 do Volume
III.
O sistema da Esfera é muito mais útil para visualizar tudo o que estamos discutindo, razão
pela qual só tínhamos falado dele até agora. Mas o outro sistema, que acabamos de apresentar, é
mais tido como “verdadeiro” por quase todas as pessoas; não poderíamos então prorrogar mais a
apresentação dele. Daqui para a frente, então, tentaremos usar os dois sistemas simultaneamente,
deixando ao leitor a possibilidade de escolher qual parece mais confortável.
Assim, como já vimos no capítulo 4, o Sol caminha em relação às estrelas ao fundo, descrevendo um círculo máximo chamado Eclíptica, que cruza o Equador Celeste com uma inclinação
de 23◦ 27’. Essa inclinação entre os dois círculos, no modelo “novo”, é interpretada como uma
inclinação entre o movimento de rotação e o de revolução da Terra. Nesse modelo, o plano da
Eclíptica corresponde ao plano da órbita da Terra em torno do Sol; portanto, os 23◦ 27’ (sendo
mais precisos) são a inclinação entre o plano do Equador e o plano da órbita, ou entre o eixo de
rotação e o eixo perpendicular à eclíptica.

Figura 6.7: Equador e Eclíptica, visto de um referencial com a Terra parada.

Como dois círculos máximos, Eclíptica e Equador se cruzam em dois pontos, opostos em
cada círculo. Um desses pontos é chamado Ponto Vernal, e o outro não =). O Ponto Vernal
é o ponto que o Sol ocupa no primeiro equinócio do ano, o de primavera do hemisfério Norte
(vernes = primavera em latim); ou seja, é quando o Sol está passando do Hemisfério Sul para o
Hemisfério Norte, definindo o início do nosso outono. É fácil perceber que os pontos em que os
dois círculos se cruzam são os equinócios; afinal, são esses dias em que o Sol nasce exatamente a
Leste, percorre o céu junto com o Equador Celeste e se põe exatamente a Oeste.
E quanto aos solstícios? São os pontos em que o Sol está a 90◦ de cada equinócio, na sua
distância máxima do Equador. Com distância máxima, queremos dizer que os solsícios são os
74

Volume 1 - Céu

Capítulo 6: Coordenadas Esféricas

Figura 6.8: Equador e Eclíptica, visto de um referencial com o Sol parado.

dias em que o Sol atinge seus maiores valores de declinação: 23◦ 27’.
Tendo dito isso, podemos nos perguntar quais são as latitudes na Terra nas quais o Sol passará
exatamente pelo zênite, nos solstícios. Nesses dias o Sol nasce e se põe com declinação de 23◦ 27’.
Mas sabemos que a latitude de um lugar é igual à altura do pólo celeste nesse lugar, ou a
distância zenital do ponto mais alto do Equador Celeste (onde o Equador cruza o Meridiano
Local). Vamos lá, é importante visualizar tudo isso. Num lugar cuja latitude seja 50◦ , o Equador
cruzará o Meridiano Local com uma altura de 90 − 50 = 40◦ ; Nesse lugar, a altura máxima que o
Sol atingirá (isto é, quando ele cruza o Meridiano) será:
• nos equinócios, 40◦
• no solstício de verão, 40◦ + 23◦ 270 = 63◦ 270
• no solstício de inverno, 40◦ − 23◦ 270 = 16◦ 330
Queremos os lugares em que, no solstício de verão, o Sol passe pelo zênite, isto é, tenha altura
Para isto, basta que, no equinócio, o Sol passe a 23◦ 27’ de distância zenital. Ou seja, basta
que a altura do ponto mais alto do Equador Celeste seja 90◦ − 23◦ 270 = 66◦ 330 . Ou seja, basta
que a latitude seja também 23◦ 27’! Essa latitude e esse fenômeno é o que definem os Circulos
dos Trópicos.
São dois, um em cada hemisfério: Trópico de Câncer no Hemisfério Norte e Trópico de
Capricórnio no Hemisfério Sul. O segundo passa um pouco ao norte da cidade de São Paulo.
Os nomes dos trópicos foram dados a partir das constelações em que o Sol estava durante os
solstícios, na época em que os trópicos foram batizados, a Grécia Clássica. Hoje as constelações
ocupadas pelo Sol nos solstícios já são outras. Assim, o Ponto Vernal (ou Ponto de Áries) não
está mais em Áries, mas na divisa entre Peixes e Aquário.
90◦ .

FIGURA!
Por outro lado, existem também duas latitudes em que, no solstício de inverno para aquele
hemisfério, o Sol estará no horizonte ao meio-dia (se você estiver nesta latitude norte verá o Sol
no Ponto Cardeal Sul; se estiver nesta latitude sul, verá o Sol no Ponto Cardeal Norte); no resto
do dia deste solstício, o Sol se encontrará abaixo do horizonte. Simetricamente, no solstício de
verão para estes mesmos lugares, o Sol passará as 24 horas do dia acima do horizonte, atingindoo apenas à meia-noite4 ! Para isso acontecer, basta que a distância máxima entre Equador e
Horizonte (isto é, a altura) seja 23◦ 27’; com isso, o Sol não nasce em um solstício e não se põe no
4 este é o fenômeno famosamente conhecido como Sol da Meia-Noite; sua observação é bastante popular (e turística)
nos países que são cortados por um dos círculos polares, principalmente no círculo boreal: Noruega, Suécia, Finlândia,
Rússia, Canadá. . . Cuidado com o que o nome pode sugerir: o fenômeno não diz respeito ao Sol estar simplesmente
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outro. Essas latitudes são, portanto, 90◦ − 23◦ 270 = 66◦ 330 . Elas definem os Círculos Polares,
que também são dois: Círculo Polar Ártico no Hemisfério Norte e Círculo Polar Antártico
no Hemisfério Sul.
20- Para uma cidade sobre o Cı́rculo Polar Antártico, qual a altura máxima que o Sol atinge no
solstı́cio de verão? E a altura mı́nima?
21- Qual é a altura máxima hmax atingido pelo Sol onde a latitude vale φ num dia em que o Sol
tem declinação δ? E a altura mı́nima hmin ?
22- Qual a máxima latitude para hmax = 90o ao menos num dia no ano? E a mı́nima latitude
onde hmin < 0o ?
Os quatro círculos de latitude que definimos acima marcam três regiões climáticas do nosso
planeta:
• Região Tropical: Entre os dois trópicos;
• Região Temperada: Entre os trópicos e seus respectivos círculos polares;
• Região Polar: Entre os círculos polares e seus respectivos pólos.
Nesta última região, acontecem dois fenômenos interessantes:
(a) Em pelo menos um dia do ano o Sol não nasce (24 horas de noite);
(b) Em pelo menos um dia do ano o Sol não se põe (24 horas de dia claro).
O número de dias em que o Sol não nasce/põe-se depende da proximidade dos pólos. Quanto
mais próximo aos pólos maior será este número de dias. Nos pólos, o caso extremo, o Sol passa
6 meses acima do horizonte e 6 meses abaixo dele.
23- Explique as estações do ano.
24- O que ocorreria com os trópicos e cı́rculos polares, e com as regiões definidas por eles, se a
inclinação da eclı́ptica fosse 45o ? E se fosse 60o ?

6.5

Sistema Universal

Vamos voltar ao tema incial: que ponto de origem devemos escolher para que nossas coordenadas equatoriais se tornem universais? A resposta que podemos extrair do Sol é: basta escolher
um ponto da trajetória do Sol, que é o mesmo para todos os observadores. Vamos escolher, então,
o ponto vernal. Nosso ângulo será contado, desta vez, de oeste para leste, de forma que o ângulo
do Sol aumente ao longo do ano. O ângulo será batizado de ascensão reta, indicado por α, um
alfa minúsculo; ou por AR. Por ser contado no mesmo plano do ângulo horário, a ascensão reta
também é contada em horas, variando entre 0 e 24h. Em algumas ocasiões, entretanto, é possível
ver a ascensão reta contada entre 0 e 360◦ .
Com ascensão reta e declinação, definimos finalmente nosso Sistema Equatorial Universal.
Segue abaixo uma figura do sistema:
acima do horizonte (isso é bem mais comum e acontece alguns dias por ano em todos os locais acima do círculo polar),
mas a algo mais específico: ao dia em que o Sol desce para se pôr e, exatamente à meia-noite, toca o horizonte e então
volta a subir.
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Figura 6.9: Sistema Equatorial Universal.

O Sistema Equatorial Universal é muito útil para a localização de algum objeto para um
observador aqui da Terra. É por isso que ele é utilizado em quase todos os catálogos de estrelas,
nebulosas, planetas, satélites artificiais ou qualquer outra coisa - afinal, as coordenadas universais
(α, δ) de um objeto valem para qualquer observador da Terra, que esteja observando em qualquer
horário. O Catálogo Messier, por exemplo, nos apêndices deste Volume, trazem ascenção reta e
declinação das nebulosas.

Figura 6.10: Sistema Equatorial visto por um observador. Para sabermos a posição no céu em que nós
veremos de fato uma estrela, basta converter sua ascensão reta e declinação em altura e azimute para nossa
posição.

Para identificar coordenadas universais de objetos, ajuda conhecer as coordenadas de algumas
estrelas conhecidas. Em particular, há alguns alinhamentos de estrelas que seguem as linhas de
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declinação. Elas são bastante úteis para se identificar faixas de ascensão reta. Veja na tabela ??:
linha
γ Cass
Menkar (α Cet) - λ Cet
η Aur - ι Aur
Menkalinan (β Aur) - θ Aur - Betelgeuse (α Ori)
Merak (β UMa) - Dubhe (α UMa)
Hadar (β Cen) - ζ Cen
Kocab (β UMi)
π Sco - Dschubba (δ Sco)
ζ2 - µ2 - e Sco
Nunki (σ Sgr) - Ascella (ζ Sgr) - Corona Austalis
Markab (α Peg) - Sheat (β Peg)

α
1h
3h
5h
6h
11h
14h
15h
16h
17h
19h
23h

faixa de δ
60◦
4◦ - 8◦
40◦ - 33◦
45◦ - 37◦ - 7◦
56◦ - 62◦
-60◦ - -47◦
74◦
-26◦ - -22◦
-42◦ - -34◦
-26◦ - -30◦ - -40◦
15◦ - 28◦

Falando em outras palavras: no Norte , Kocab da Ursa Menor marca a linha de 15h, enquanto
a estrela central do W da Cassiopéia fica sobre a 1h. A borda da frente da Panela Maior faz 11h,
enquanto a ponta de seu cabo vai até as 14h. Achernar, na parte a leste da Capella, marca a linha
de 5h, enquanto a parte a oeste segue as 6h até Betelgeuse. O Quadrado de Pegasus, por sua
vez, marca as linhas de 23 e de 0h. No Sul, Hadar e outras do centauro marcam o meridiano de
14h; as patas cortadas do escorpião marcam os 16h, enquanto seu corpo, na parte de inclinação
Norte-Sul, marca os 17h. A diagonal do segundo trapézio do Sagitário faz as 19h, linha que corta
também a Coroa Austral.
O Sistema Equatorial é cômodo para nós e as estrelas; mas existem outros sistemas universais
que podem ser mais cômodos para problemas específicos. Para acompanhar, por exemplo, os
movimentos de planetas e asteróides do Sistema Solar, seria mais interessante medir os ângulos
a partir do círculo máximo da Eclíptica. Ele se chamaria, logicamente, Sistema de Coordenadas
Eclíptico, e seria útil também para a navegação de sondas pelo Sistema Solar. Por outro lado,
se quisermos estudar as posições de objetos na nossa Galáxia, ou navegar por ela (quando isso
for possível), seria melhor usar, como círculo máximo, o plano da Via Láctea - um Sistema de
Coordenadas Galáctico. Esses dois sistemas, e outros que poderíamos criar, seriam estabelecidos da mesma forma que os outros, com dois ângulos, pólos e tudo o mais, como na tabela
comparativa abaixo. 5
Sistema

Equatorial

Eclíptico

Galáctico

Círculo Máximo
Pólos
Ponto de origem
Latitude
Longitude
Sentido da longitude

Equador
Pólo Norte/Sul
Ponto Vernal
Declinação
Ascensão Reta
Anti-horário

Eclíptica
Pólo Norte/Sul Eclíptico
Ponto Vernal
Latitude Eclíptica
Longitude Eclíptica
Anti-horário

Plano da Via Láctea
Pólo Norte/Sul Galáctico
Direção do Centro Galáctico
Latitude Galáctica
Longitude Galáctica
Anti-horário

Pode parecer estranho, mas o primeiro sistema de coordenadas adotado no Ocidente era um
sistema de coordenadas eclípticas (bem mais simples que o atual, é claro), dos gregos. Já falamos
5 Os
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desse sistema na Unidade 1: o sistema das Casas Zodiacais. A eclíptica foi dividida em 12 casas
de mesmo tamanho (30◦ de longitude eclíptica), cada uma associada à constelação que estava
mais ou menos na região daquela casa. Assim havia a casa de Áries, a de Leão, de Touro, etc.
Este sistema grego era (ainda é) usado para descrever basicamente o movimento do Sol, da Lua
e dos cinco planetas6 , e era muito eficiente nisso (como todos estes corpos caminham sobre o
zodíaco, o sistema não precisava da segunda coordenada, algo que seria equivalente de latitude
eclíptica). Além disso, como é também o caminho do Sol ao longo do ano, o sistema podia ser
usado diretamente para contagem do tempo, com função de calendário.
Na mesma época dos gregos, contudo, os chineses já tinham um sistema de coordenadas
equatorial. Eles determinavam a posição sobre o equador, também de acordo com casas - que
depois foram substituídas, dividindo-se um círculo em 365 graus - algo muito prático para astronomia; em particular, muito mais prático que nossa divisão em 360 graus7 ) - e determinavam
também a distância zenital. É que, para os chineses, o céu era uma imagem do governo na Terra:
a Estrela Polar, em torno da qual todas as outras giram, era a imagem do imperador, e os outros
astros iam se sucedendo em importância, conforme sua distância ao pólo. O sistema horizontal
só foi introduzido na Europa no final da Idade Média, ajudado em boa parte pela invenção do telescópio (os telescópios precisam se mover paralelos ao Equador para acompanhar o movimento
das estrelas8 ).

Exercicios
Os temas relacionados a coordenadas e ângulos esféricos têm uma particularidade: sua compreensão
depende muito de uma boa visão espacial. Se você não tem uma, pode desenvolvê-la. Mas para isso,
ler e entender conceitos é altamente insuficiente. O que você precisa é imaginar e tentar visualizar várias
configurações diferentes do céu, seus movimentos e correlações. Em outras palavras, você precisa exercitar
sua mente. E não pense em fazer isso na véspera de provas, porque não vai funcionar. Criar novos modos
de perceber as coisas leva tempo e exige esforço continuado. Por isso, em cada capítulo desta unidade,
separamos uma seção com alguns dos exercícios mais interessantes que temos. Divirta-se ,

Coordenadas
25- Descreva, ilustrando com desenhos, como é o movimento aparente dos astros na esfera
celeste causado pela rotação da Terra em diferentes latitudes:
(a) No Equador
(b) No Trópico de Capricórnio (latitude -23,5◦ )
(c) No Trópico de Câncer (latitude 23,5◦ )
(d) No Pólo Sul
(e) No Pólo Norte
26- O que se pode dizer sobre a relação entre a latitude de um lugar e a altura do pólo neste
lugar?
27- Qual é a latitude em que todas as estrelas são visı́veis ao menos uma vez por ano?
6 Só

cinco planetas eram conhecidos na época, porque só cinco planetas são visíveis a olho nu. Quais eram eles?
que dividir o círculo em 360◦ não foi algo despropositado; o sistema de numeração babilônico era de base 60,
o que é muito bom do ponto de vista aritmético, já que 60 = 2 · 2 · 3 · 5 (ou seja, a base de numeração é divisível por 2,
por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, etc.). Por isso, suas quantidades eram todas múltiplas de 60 (como 360 = 60 · 6).
8 Veja mais detalhes no Volume 3 - Medidas.
7 Claro
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28- De onde vemos mais estrelas diferentes: do Equador ou do Pólo?
29- Qual a condição para que uma estrela seja circumpolar, para um determinado observador?
30- Expresse, em graus, o ângulo entre os meridianos de duas estrelas, uma das quais culminou
(entenda-se culminação superior) às 5h12min, e a outra, às 5h32min9 .
31- Em que latitude os ângulos horários variam de forma mais rápida?
32- Normalmente, em um lugar plano, a linha onde o céu encontra a terra ou o mar está a 90◦
do zênite. No entanto, ao subir em algum lugar mais alto, isso pode não ser mais verdade.
Qual seria essa distância angular para uma pessoa no topo de uma montanha de 3000m, ao
olhar para o mar?
33- Indique quais os pontos da esfera celeste para as quais a latitude equivale à declinação.
34- Estime a porcentagem do céu invisı́vel nos trópicos e nos cı́rculos polares.
35- Para uma latitude φ, qual a altura mı́nima h acima da superfı́cie da Terra para que todas
as estrelas sejam visı́veis? Calcules essa altura para φ = 0o , 23o 270 e 90o .
36- Qual é a altura máxima (e mı́nima) de uma estrela de declinação δ onde a latitude é φ?
37- Como pode-se determinar a latitude de um local observando as culminações superior e
inferior de uma estrela circumpolar?
38- Um viajante perdido viu α Crucis circumpolar culminando superiormente a 55o 500 e inferiormente a 2o 100 . Qual a sua latitude? Qual a declinação de α Crucis?
39- Qual o problema prático da abordagem do exercı́cio anterior?

Sol: Sombras
40- Qual a distância zenital do Sol para que o comprimento da sombra de um objeto seja igual
à sua altura?
41- Constrói-se uma torre vertical de 50m de altura sobre o Pólo Sul da Terra. Se o Sol estiver no
solstı́cio de verão do hemisfério sul, ao meio-dia, qual será o tamanho da sombra projetada
pela torre, iluminada pelo Sol?
42- Suponha que neste dia seja Lua Cheia. Qual será o tamanho da sombra produzida pela luz
da Lua?
43- Qual deveria ser a distância zenital do Sol para que o comprimento da sombra da Torre fosse
igual à sua altura? Em que latitudes isso acontece?
44- Agora suponha que a torre foi, na verdade, construı́da em Criciúma, cuja latitude é 28◦ 40’
S. Qual será então o tamanho da sombra, também ao meio-dia do solstı́cio de verão do
hemisfério sul?
45- A que horas do dia a sombra terá metade do tamanho calculado na pergunta anterior?
46- A que altura estará o Sol quando a sombra tiver o dobro do tamanho calculado duas perguntas atrás?
9 Considere, por enquanto, o tempo solar aproximadamente igual ao tempo sideral. Se você ainda não conhece esses
conceitos, ignores essa observação e faça a questão como se nada tivesse acontecido
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Sol: Eclíptica
47- [IAO 99] Onde (no planeta Terra) e quando é possı́vel observar o nascer do sol de mais
longa duração?
48- Quais as ascensões retas e declinações do Sol nos equinócios? E nos solstı́cios?
49- Qual a ascensão reta e a declinação do pólo Norte da Eclı́ptica?
50- Qual o ângulo entre o Equador e o Horizonte (nos pontos Leste e Oeste) para um observador
que se encontra a uma latitude de 40◦ ? E em uma latitude de -30◦ ?
51- Qual a declinação do Zênite a uma latitude de 42◦ ?
52- Quais são os ângulos máximo e mı́nimo entre a Eclı́ptica e o Horizonte de Moscou? (latitude
de Moscou: 55◦ 45’)
53- Que ângulo forma a Eclı́ptica com o horizonte no momento do nascer do ponto vernal, na
latitude de -55◦ ? E no momento em que o mesmo se põe? O mesmo para a latitude de
+66,5◦ .
54- Em que lugares da Terra a Eclı́ptica pode coincidir com o horizonte? Quando isso ocorre?
55- Um pesquisador vê todos os dias o Sol nascer com a mesma hora sideral. Onde e em que
época ele está?
56- Uma estrela de declinação δ = 50o pode estar na faixa do zodı́aco? OBS.: O zodı́aco pode
ser considerado uma faixa de 16o no céu, centrada na eclı́ptica.
57- Uma estrela que nasce exatamente no leste para todos os pontos na superfı́cie da Terra
fica em conjunção com o Sol no solstı́cio de verão do hemisfério sul. Quais as coordenadas
eclı́pticas e equatoriais dela, e qual a distância angular entre a estrela e o centro do Sol?
OBS.: Dois astros ficam em conjunção quando a longitude eclı́ptica dos dois é a mesma.
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Tempo Esférico
Medir o tempo sempre foi um dos principais objetivos dos estudos dos astros, nas mais diferentes culturas. Isto é bastante natural; poucas coisas dão uma impressão tão forte de passagem
do tempo quanto o movimento dos astros. Todos os dias nos é oferecido o dia claro, que vai
clareando e esquentando, e depois escurecendo, até sermos deixados novamente na escuridão.
Ficamos com tanto medo que dormimos, até acordar novamente no próximo dia claro.
E esse é só o ciclo mais óbvio. Com o tempo, aprendemos a associar quase todos os ciclos
da natureza aos ciclos astronômicos: desde o ritmo das flores, dos frutos, das plantas em geral;
da hibernação dos ursos, da mudança de pele das cobras, até enfim os das chuvas, da cheia
dos rios, da época dos peixes, da subida do nível do mar. . . Para todos os fins práticos (caçar,
colher, plantar, pescar, encontrar remédios, saber onde construir sua casa) é importante conhecer
a duração dos ciclos da natureza – ou, de forma mais específica, a duração dos ciclos dos astros.
Claro, diferentes povos de todo o mundo se organizam de maneiras diferentes, possuem
mitologias próprias, culturas próprias, e, portanto, maneiras próprias de medir o tempo. Mas,
de uma cultura ou de outra, todos os povos estão sob o mesmo Sol, vivendo no mesmo planeta,
submetidos aos mesmos ciclos.
Além do dia/noite, são dois ciclos fundamentais. O primeiro é o do Sol. Não, não aquele
diário, da Esfera inteira, mas o do Sol contra a esfera, do que já falamos. É o que chamamos,
mais ou menos vulgarmente, de ano. Em diferentes partes da Terra, esse ciclo passa de diferentes
formas – e, portanto, foi medido de diferentes formas. Para latitudes altas, por exemplo, a
altura em que o Sol está, e o tempo de duração do dia claro, variam bastante ao longo do ano.
Assim, alguns povos do norte da Europa se preocupavam especificamente com quando chegaria o
solstício de verão ou de inverno, e mediam a passagem do ano principalmente medindo tamanhos
e direções de sombras. Muitas vezes, inclusive, construíam grandes monumentos de pedra com
fins rituais e de marcação de passagem do tempo – os famosos stonehenges. Por outro lado,
mais perto do Equador, não há grandes diferenças na duração do dia entre um solstício e outro,
embora o ciclo como um todo fosse igualmente importante. Os povos mediterrâneos, de uma
forma geral, mediam o tempo observando as estrelas no fundo do céu, que passavam atrás do
Sol ao longo do ano; que estrelas apareciam no horizonte no nascer e no pôr-do-sol, em cada
época. A primeira vez no ano em que uma estrela ou asterismo nascia junto com o Sol é o que
chamamos de nascer helíaco da estrela ou constelação. Como já vimos, foi desse sistema de
contagem de tempo que derivou o primeiro sistema de coordenadas, o zodíaco grego. De toda
forma, quase todas as culturas têm festas tradicionais associadas aos equinócios e aos solstícios,
festas que quase sempre marcam a passagem do ano, o fim de um ciclo solar e o início de outro.
Hoje conseguimos medir com grande precisão os momentos astronômicos correspondentes
ao solstício e ao equinócio; esse intervalo entre um equinócio e outro equinócio igual é o que
chamamos de ano trópico. As nossas medidas mais precisas dão um valor 365,242190402 dias
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solares médios. Mas aí você pergunta: qual a importância de medir isso com tanta precisão?!
Não é suficiente saber o dia em que vai cair o equinócio e pronto? Não para grandes períodos.
O problema é que uma hora de desvio entre um equinócio e outro vira uma semana depois de
170 anos! Essa questão vai ficar mais clara quando tratarmos da reforma gregoriana.
O segundo ciclo fundamental é o da Lua. O ciclo da Lua é ainda mais visível que o do Sol,
pois aparece esculpido no próprio corpo daquela. Enquanto vai passeando através da Esfera
Celeste, a Lua vai mudando sua forma, desde uma bola incandescente, a irmã branca e suave
do Sol, até fatias bem pequenas iluminadas, e um círculo negro. Em diversas culturas, a Lua é
simbolizada pela figura da serpente que, como o astro, muda periodicamente de pele, e renasce
de dentro da pele velha. Muitas vezes pode ser simbolizada também pelo urso que, como a
Lua, também desaparece da vista em certos períodos. Mas existem algumas sutilezas sobre como
medir os ciclos da Lua, que nos ajudarão a compreender melhor alguns aspectos da Esfera.
Vamos explorá-los.

7.1

Dias

Existem pelo menos duas maneiras de medir a passagem do dia: observando o ciclo do Sol (o
que vamos chamar de dia solar) ou observando o ciclo das estrelas (que vamos chamar de dia
sideral1 ) Existe uma diferença entre as duas formas, que tem a ver com o movimento do Sol na
Eclíptica. Cada dia, o Sol tem um ligeiro atraso em relação às estrelas; depois de um ano, o Sol
completa essa volta. Em outras palavras,o Sol demora um pouco mais que as outras estrelas para
completar sua volta diária. Quando somarem-se dias suficientes, as estrelas terão completado
uma volta inteira a mais que o Sol, e terá se passado um ano.
O dia solar é certamente mais usado no nosso cotidiano; tirando as mudanças pelas estações
do ano, o Sol está mais ou menos na mesma altura sempre que vamos e voltamos da escola,
ou almoçamos, ou assistimos à Sessão da Tarde. Mas o dia sideral também é importante; na
interpretação corrente do sistema de mundo, ele corresponde ao período de rotação da Terra (a
combinação da rotação com a revolução é que faz o dia solar ser um pouco maior). Além disso,
os astrônomos usam o tempo sideral, sempre que usam ângulos horários.

7.1.1

Tempo Sideral

De fato, o angulo horário funciona como os ângulos percorridos pelos ponteiros de um relógio, com a diferença que esses ponteiros são muito brilhantes e feitos de. . . do material que
são feitas as estrelas. Veja: quando uma estrela está sobre o meridiano local, seu ângulo horário
(medido em horas) é 0h. Este momento é quando a estrela está mais alta (não mais bêbada) no
céu; chamamo-lo de culminação superior. Depois de mais ou menos uma hora, seu ângulo
horário será de 1h. Depois 2, 3, 4h, até ele se pôr. Se for uma estrela sobre o Equador Celeste,
ela vai se pôr quando seu ângulo horário for de 6h. Se for uma estrela circumpolar, ela não irá se
por e poderemos vê-la no ponto mais baixo de sua trajetória, sua culminação inferior, com h
= 12h. Voltando à estrela do Equador, ela nascerá novamente com h = 18h e, finalmente, voltará
a culminar em 0h. Esse tempo entre uma culminação e outra, igual para todas as estrelas, é
justamente o dia sideral.
Mas aí temos o mesmo problema que vimos com os sistemas de coordenadas, medindo o
tempo por estrelas diferentes, pessoas mediriam instantes diferentes. Assim, temos a hora de
Sirius, de Vega, de Aldebaran. . . . E se quisermos um tempo sideral universal? Então escolhemos qualquer estrela como padrão. Mas para evitar confrontos geopolíticos entre as estrelas,
vamos escolher novamente o ponto vernal. Assim, definimos: o Tempo Sideral (TS) em um
determinado instante é o ângulo horário do Ponto Vernal naquele instante.
1 Em

latim, estrela é sidereus.
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Converter o tempo sideral universal para os tempos de cada estrela também é fácil - desde
que saibamos a ascensão reta da estrela. A razão é que a ascensão reta é justamente a distância
entre a estrela e o ponto vernal. Podemos até escrever isso com uma fórmula: TS = H + α. A
figura abaixo ilustra ainda melhor.

Figura 7.1: Ascensão reta, ângulo horário de uma estrela e o tempo sideral.

7.1.2

de Sideral a Solar

Se quisermos medir o tempo com as estrelas, precisamos tomar um cuidado: as horas que
medimos com o ponto vernal não são as horas que medimos com nosso relógio, baseado no Sol.
Lembre-se: o dia solar e o dia sideral têm durações diferentes; cada um deles pode ser dividido
em 24 horas, cada hora em 60 minutos, e assim por diante, de forma que temos, por um lado, a
hora sideral, minuto sideral, etc. e por outro a hora solar, o minuto solar, etc.
Mas em quanto é maior o dia solar? Basta sabermos que o Sol completa seu ciclo de atraso
em aproximadamente 365 dias. Assim, a cada dia, ele atrasa
360◦
≈ 1◦
365dias
1
Aproximadamente um grau, que é 15
de hora, ou 4 minutos. Vamos falar de horas e minutos
solares, que são mais familiares para nós. Então, se uma estrela culminou hoje junto com o Sol,
amanhã ela culminará 4 minutos antes, segundo nosso relógio. Isso quer dizer o seguinte: o dia
solar tem 24 horas solares, o dia sideral tem 24 horas siderais. Mas 24 horas solares são 4 minutos
solares mais longas que 24 horas siderais; isto é, 24 horas siderais são 23 h 56 m solares. Esse é
o valor que aprendemos na escola para o tempo que dura uma rotação da Terra em torno de si
mesma =)

58- Qual é maior: o minuto solar ou o minuto sideral? Quanto um é maior que o outro?
59- Quantas horas siderais dura um dia solar?
60- Quanto duraria o dia solar se a Terra não girasse ao redor do seu eixo? E se ela girasse ao
contrário, de forma que o dia sideral tivesse a mesma duração?
Com a passagem do tempo solar é a mesma coisa, com a diferença de as horas solares serem
ligeiramente mais longas (são, contudo, as horas que nossos relógios marcam).

7.1.3

de Solar a Civil

Mas isso ainda não resolve todos os nosssos problemas. Precisamos ainda fazer algumas
mudanças na hora solar para que ela corresponda exatamente a hora do nosso relógio.
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A primeira, mais simples, é atrasar o relógio em 12 horas, ou seja, passar a contar o tempo
solar a partir da culminação inferior, não da superior. A razão para isos é a comodidade: seria
muito incômodo que o dia terminasse e recomeçasse justamente ao meio-dia, no meio de nossas
atividades. Mudando o ponto de 0h para a meia-noite (e o ponto de 12h para o meio-dia), só os
que insistem em passar as madrugadas acordados são afetados pela mudança do dia.
A segunda envolve o fato de que o dia solar não tem exatamente a mesma duração todos os
dias. Isso tem a ver com a órbita da Terra ser elíptica, mas tem a ver também com a velocidade do
Sol ser constante sobre a Eclíptica, não sobre o Equador (que é o círculo do movimento diário).
Esse assunto é melhor discutido no capítulo de Analemas; por enquanto, vamos adiantar uma
solução prática: definimos um Sol Médio, que completa uma volta em um Dia Solar Médio. e, com
isso, temos novamente um tempo solar homogêneo. Estávamos, implicitamente, fazendo isso na
seção anterior.
O terceiro problema é o problema dos viajantes. Lembremos que o ângulo horário é uma coordenada de um sistema de coordenadas local; pessoas em longitudes diferentes medem ângulos
horários diferentes. Assim, se viajássemos do Rio de Janeiro para Manaus, teríamos que atrasar
nossos relógios em 1 hora e 7 minutos. Do Rio para São Paulo, seriam 14 minutos. E mesmo
dentro de São Paulo, do Tietê à USP haveria 26 segundos de diferença na medição de tempo! A
vida seria um inferno! Pra evitar essas complicações, homens sábios instituíram os fusos horários. Funciona assim: a Terra (e o céu) ficam divididos em 24 setores, chamados de fusos; os
lugares dentro de cada fuso ficam todos com o mesmo horário, e quando se passa de um setor
para outro, basta adiantar ou atrasar o relógio em uma hora exata. Assim, do Rio para São Paulo,
Porto Alegre, Belo Horizonte ou Recife, não precisamos mexer no relógio; para Manaus, que está
a mais de 30 graus de latitute, atrasamos 1 hora completa. Em contraposição à hora atronômica
verdadeira, marcada pelo ângulo horário do Sol Médio, nosso relógio mede a hora civil, que é a
hora verdadeira do meridiano central do fuso em que estamos.
Na prática, contudo, não funciona bem assim. É comum certas regiões que deveriam ser
de um fuso mudarem para o fuso de outra cidade com a qual mantém fortes relações. No
Brasil mesmo acontece isso: se adotássemos rigorosamente as faixas de fuso, Teresina e Fortaleza
ficariam em fusos diferentes, apesar de serem cidades próximas e com muita relação. Assim, a
ponta do Nordeste foi incluída no mesmo fuso de Brasília e também do Nordeste, do Sul e da
Argentina. A China adota uma política ainda mais radical: todo o território chinês, independente
da sua localização, adota o fuso horário de Beijing. O mesmo é feito na União Européia, com o
fuso da Europa Central. Segue um mapa com as faixas de fuso horário no mundo, como elas são
na prática.

61- Considerando todas as aproximações feitas, qual a máxima diferença que pode ser alcançada
entre o ângulo horário do Sol verdadeiro e a hora civil?
62- Sua cidade provavelmente se encontra dentro do fuso do litoral brasileiro, o UT −3 (UT é
o Universal Time, hora de Greenwich). Com auxı́lio de um mapa, estime a diferença entre
a hora legal e a verdadeira na sua cidade.
63- O viajante do exercı́cio 38, querendo determinar também sua longitude, mediu o horário da
culminação superior de α Crucis no dia 21 de março, em seu relógio que marca o tempo
de Greenwich, e encontrou 21 h 39±5 min. Sabendo que a ascensão reta de α Crucis vale
12h27min, qual sua longitude?
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Figura 7.2: Mapa mundial de fusos horários.

7.2

Meses

Uma revolução lunar (em torno da Terra) demora cerca de um mês para ser completada porque o mês é definido a partir da revolução dela, duh! Durante esse movimento, notamos que
a aparência da Lua vai mudando no céu (são as fases da Lua, citadas no penúltimo capítulo).
Existem vários jeitos de medir o período desse movimento.
Podemos, por exemplo, medir o tempo entre duas fases iguais consecutivas (duas luas cheias,
ou duas luas novas, por exemplo). É o que chamamos de mês sinódico. Essa medida dá um
valor de cerca de 29,5 dias. Nas tradições árabe e hebraica, um mês começa quando o primeiro
filete de luz lunar aparece (logo após a lua nova). Assim, é natural que eles tenham meses de 29
ou 30 dias, como é também o nosso caso.
Por outro lado, há outra maneira igualmente simples e importante de medir um ciclo lunar:
contando o tempo entre duas passagens consecutivas da Lua em uma mesma região da Esfera
Celeste (na frente de uma mesma estrela, por exemplo): é o que chamamos de mês sideral, com
duração aproximada de 27,3 dias. Há calendários que se baseiam neste tipo de mês lunar. A
eclíptica chinesa, como já citado, é dividida em 28 mansões, cada uma ocupada pela Lua por um
dia.
Essa oposição básica entre período sinódico e período sideral se aplica a outros astros em geral. No Volume III, discutimos como se medem períodos sinódicos de planetas (tempo entre duas
conjunções, ou duas oposições) e como isso se relaciona com seus períodos siderais (medidos em
relação às estrelas de fundo).
64- Calcule, teoricamente, a diferença entre o mês sideral e o mês sinódico lunares.
65- Qual dessas formas de calcular o mês é mais próxima ao tempo “real” de revolução lunar?
66- Seja um corpo central C,e dois corpos P1 e P2 orbitando-o, um externo ao outro. Deduza
uma forma geral para calcular o perı́odo sinódico entre os dois astros, a partir de seus
perı́odos siderais. Repare que a definição lunar é um caso particular deste, em que a Terra
é o corpo central e a Lua e o Sol são os que a orbitam, na órbita mais interna e na mais
externa, respectivamente.
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Mas ainda há outras maneiras de medir a duração do mês, que diferem ligeiramente das
anteriores. Podemos por exemplo medir o mês lunar observando duas passagens sucessivas pelo
seu perigeu, ou pelo seu apogeu (o que foi questão da prova da OBA de 2008). É o chamado
mês anomalístico. Acontece que a elipse da órbita lunar gira no seu plano, em torno da Terra,
em mais um efeito gravitacional bizarro! Isso faz com que o perigeu e o apogeu caminhem em
relação às estrelas de fundo, com um período de 8,85 anos (3233 dias). Combinando o período
sideral da Lua com o período sideral do perigeu lunar, obtemos o mês anomalístico.
67- Calcule a duração do mês anomalı́stico.
Uma quarta maneira de calcular o mês diz respeito ao que discutíamos no capítulo anterior.
Podemos calcular o período entre duas aparições da Lua junto a um mesmo nodo. Assim,
combinando os períodos siderais da Lua e do Nodo Ascendente (conhecido como Ponto do
Dragão), obtemos o mês draconiano ou nodal. Quanto ao período sideral do Nodo, ele se deve
a um outro efeito gravitacional ainda mais bizarro: o plano orbital da Lua também precessiona,
como a Terra (!), tendo como eixo a perpendicular da Eclíptica. Assim, o Ponto de Dragão
completa uma volta, no sentido horário, em 18,6 anos (6793 dias).
68- Calcule a duração do mês draconiano.
Para prever eclipses e suas repetições, é preciso fazer uma combinação tríplice, do período
sideral do Sol, da Lua e do Ponto de Dragão. Assim, um período de Saros deve ser o menor
período que contenha um numero inteiro de meses sinódicos (Sol + Lua) e de meses draconianos
(Lua + Dragão), além de corresponder aos ciclos de eclipses. Assim temos:
6585 dias

7.3

=
=
=
=

223 meses sinódicos de 29,53 dias
242 meses draconianos de 27,21 dias
239 meses anomalisticos
19 ciclos de eclipses de 346,62 dias

Anos

O calendário mais utilizado hoje pelo mundo é o Calendário Gregoriano. Este calendário
se baseia no antigo calendário romano, com base lunar. Este, por sua vez, é baseado no calendário
egípcio.
Na verdade, os egípcios possuíram três calendários. Inicialmente, mantinham um calendário
lunar (baseado nas fases da Lua), como o dos babilônicos e dos romanos, com meses de 29 ou de
30 dias. No total, tinham um ano de 354 dias. Para completar um ciclo anual e mantê-lo alinhado
com O Iniciador do Ano (ver mais abaixo), se acrescentava um mês adicional a cada dois ou três
anos.
Mas os egípcios sempre foram uma civilização eminentemente agrícola – e a principal função
do calendário, claro, era regular estas atividades agrícolas. Para isto, um calendário lunar era
bem pouco adequado. Acabou-se fazendo então um calendário solar: períodos de dez dias
(uma primeira versão do que chamamos de “semana”); meses lunares de 30 dias; três estações
anuais de quatro meses, que já existiam no calendário lunar (Inundação, Emersão dos Campos e
Colheita); e finalmente um ciclo anual completo com 360 dias, ao qual era adicionado um período
inter-anos de cinco dias.
No período de 2937 a 2821 a.C. os calendários solar e lunar foram usados como que unidos,
pois eles coincidiam. Com o tempo, entretanto, essa superposição se desfez; mas boa parte das
87

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 1 - Céu

festas religiosas ainda era baseada no calendário lunar. De qualquer forma, os egípcios encararam
bem cedo o que alguns astrônomos chamam do problema fundamental dos calendários: como alinhar
a contagem solar de tempo à contagem lunar (já que um ano solar não contem um numero inteiro
de meses lunares, sinódicos nem siderais)?
Mas neste calendário de 360+5 dias ainda havia uma defasagem que se acumulava com o
tempo: um dia a menos a cada quatro anos. Com isso, sendo rigorosos, o primeiro dia do ano
só acontecia com o nascimento helíaco de Sothis (Sirius) a cada 4 x 365 = 1460 anos. Esse período
ficou então conhecido como ciclo sótico.
O calendário romano também era baseado no período sinódico da Lua, inicialmente. Mas
isso fazia dele muito irregular, pouco cômodo. Então, no ano de 46 a.C., Júlio César (102-44
a.C.) introduziu o calendário Juliano, baseado no calendário solar egípcio, e já corrigido com
o problema do dia a cada quatro anos. Assim, em media, o ano solar Juliano durava 365,25
dias: três anos possuíam 365 dias e um quarto ano, bissexto, tinha 366 dias. Em homenagem a
si próprio, Júlio César acrescentou um mês, chamado Julho, com 31 dias. O imperador seguinte,
César Augusto, para não ficar para trás, acrescentou outro mês de 31 dias: o de Agosto. O
calendário Juliano vigorou até meados do século XVI na Europa.

7.3.1

A Reforma

O ano trópico vale aproximadamente 365,2422 dias solares médios; com isso, ao passar de
muitos séculos, o calendário de Julio César foi ficando defasado em relação às datas religiosas e
às estações do ano. Essa diferença foi se acumulando a ponto que em 1582 o Equinócio Vernal
(21 de Março) já estava ocorrendo dia 11 de Março.
O problema do calendário já vinha sendo discutido há muito tempo entre padres, bispos,
astrônomos... Até que, depois de um longo estudo, a Igreja tomou, em 1582, uma posição. O
Papa Gregório XIII publicou em édito uma reforma no calendário, introduzindo as seguintes
mudanças:
• Retirou os 10 dias de atraso2 ;
• Os anos múltiplos de 100 não seriam mais bissextos;
• Anos múltiplos de 400, mesmo que múltiplos de 100, seriam bissextos.
Assim o ano do calendário passou a valer:
365 +

1
1
1
−
+
= 365, 2425dias
4 100 400

valor muito mais próximo dos 365,2422 dias do ano trópico. Este calendário ficou conhecido
1
então como Calendário Gregoriano. Só resta uma diferença de 3300
, mas consertaremos isso
quando tiverem passado 3300 anos.
A Igreja Ortodoxa Grega, uma das metades que saiu do Cisma da Igreja de 1054 (a outra
metade é a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede no Vaticano), por outro lado, não aceitou
a reforma feita pelo papa romano; até hoje o calendário Juliano é o oficial desta igreja. O que
significa, dentre outras coisas, que o natal e a páscoa nos países de maioria ortodoxa (isto é, a
maioria dos países da Europa Oriental) é comemorada em datas diferentes! A Rússia mesmo,
politicamente, só adotou o calendário gregoriano em 1917, com a Revolução Soviética!
2 Exatamente: era um dia 4 de setembro, e o dia seguinte foi dia 15 de setembro. Deve dar para imaginar o quanto de
confusão isso causou.
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69- Descubra quando a diferença entre Juliano e Gregoriano será de um ano (isto é, quando dia
22 de Outubro, por exemplo, do Gregoriano coincidirá novamente com 22 de Outubro no
Juliano).
Até hoje a reforma vem causando problemas em nosso cotidiano. Um fenômeno carioca recente envolve o jogador de futebol Dejan Petkovic, do clube do Flamengo. No final de 2009, como
de praxe, o jogador foi liberado para passar o natal com sua família, na Sérvia. Acontece que a
igreja sévia é ortodoxa e, portanto, adota o calendário juliano; o Natal, assim, é comemorado em
7 de Janeiro. Por conta disso, o jogador perdeu o início da temporada do Campeonato Carioca
e, quando voltou a jogar, estava fora de forma, diferente dos demais jogadores, que já vinham
treinando. Assim passou-se um período de duras críticas ao jogador, por parte da torcida; houve
inclusive o boato de que ele poderia ser demitido do time. Com o tempo, a situação se normalizou, mas foi assim que a Reforma Gregoriana quase mudou a história do Clube de Regatas do
Flamengo.

7.3.2

Ano Novo e Páscoa

Outra coisa importante sobre calendários, além da duração de seus ciclos, é o momento de
início deles. Até hoje, as festividades de Ano Novo são intensas e importantes por todo o mundo.
O Ano Novo é uma celebração da vida, de mais um ciclo que se encerra, e de outro que começa.
Todos os povos tiveram comemorações desse tipo, de celebração do grande ciclo do Sol. Dentre
os povos do frio, essa comemoração era feita Solstício de Verão - o dia em que o sol passa mais
tempo no céu, símbolo do auge do florescimento vibrante de vida. Já para povos ligados à
agricultura na margem dos rios, a referência era a época da colheita, em que eles finalmente
recebiam os alimentos da natureza. Para os egípcios, o início do ano era o início da cheia do
Nilo, marcada pelo nascer helíaco do deus Sothis, personificado na estrela mais brilhante do céu
(cujo nome grego era Sirius). Por isso, os egípcios chamavam Sothis de “O Iniciador do Ano”.
Durante o império romano, o calendário (bem como todas as coisas administrativas em geral)
foi perdendo suas raízes nos fenômenos naturais e astronômicos. O ano começava em Março, com
o equinócio de primavera, mas depois novos meses foram acrescentados, e o início do ciclo anual,
deslocado. Meses passaram a ter 30 ou 31 dias, e perderam o alinhamento com os meses lunares.
O desligamento prosseguiu ao longo da Idade Média, em que o calendário dos romanos passou
a ser um calendário eclesiástico. Alem disso, era importante também combater os calendários
“pagãos” dos celtas e germânicos, suas comemorações do solstício, sacrifícios e coisas do tipo.
Houve a reforma gregoriana, mas a preocupação nela era muito mais a data da Páscoa. Hoje até
podemos dizer que o início do ano é bem próximo do periélio, mas isso também vai mudando
com o tempo, graças à precessão dos equinócios.
O ano judeu, por outro lado, começa em meados de setembro! A sua contagem começa na
data que se considera a da criação do mundo, ano 3761 a.C. Estamos, portanto, em pleno 5770,
segundo esse calendário. O calendário muçulmano é bastante parecido com o judeu – lunar,
com intercalações de meses em um ciclo de 19 anos – mas a contagem começa bem mais tarde.
Neste caso, a data marcante é a Hégira (a fuga de Maomé de Meca para Medina), ocorrida em 16
de julho de 622, segundo o nosso calendário.
No início do século XXI, houve um grupo que propôs uma reforma completa no calendário,
para reestabelecer o contato entre as atividades humanas e os ciclos da natureza - a perda deste
contato, segundo este grupo, contribuía inclusive para uma atitude anti-ecológica e destrutiva
com relação ao mundo natural. A intenção era manter o ano com as regras do Calendário
Gregoriano, mas abolir os meses tradicionais, e substituir por 13 meses de 28 dias (baseados
no mês sideral). Com isso, sobraria um dia “sem mês” no ano, que seria o primeiro dia do ano,
o “dia da paz universal” ou algo do gênero. O manifesto foi enviado por carta à ONU, a alguns
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governos importantes e ao Vaticano, mas acabou tendo o mesmo destino que a constelação da
Glória de Frederico.
70- Quando chegar o ano novo muçulmano, em torno da metade do ano (não exatamente em
16 de julho, pois o calendário deles é lunar como o dos judeus), em que ano eles estarão
entrando?
A Páscoa, como dissemos, talvez seja a data mais importante do calendário cristão (gregoriano
ou juliano-ortodoxo). Em cada ano, entretanto, ela é comemorada em um dia diferente! A questão
é que a páscoa é uma festa herdada do calendário judeu3 , que é lunar.
No calendário judaico, um ano consiste de 12 meses de 29 ou 30 dias (cada Lua Nova marca
o início de um novo mês), totalizando 353 ou 355 dias. Isso dá um período dez dias menor que o
ano solar. Por isso, no 3o , 6o , 8o , 11o , 14o , 17o , e 19o anos de um ciclo de 19 anos (o tal Ciclo de
Méton, período que comporta um número inteiro de ciclos lunares e solares), acrescenta-se um
mês adicional, chamado Adar II. (Já existe o mês Adar no ano comum).
Desta forma, a Igreja acabou determinando uma regra lunar curiosa para a comemoração
da Páscoa: o primeiro domingo depois da primeira Lua Cheia, depois do Equinócio Vernal.
A mesma regra vale para a Igreja Ortodoxa, mas com o Calendário Juliano. A terça-feira de
Carnaval (que talvez no Brasil seja uma comemoração ainda mais importante que a páscoa) é
definida, assim, como acontecendo 40 dias antes da festa pascoal.
71- Descubra quando será comemorado o natal na Rússia em 2009. E a páscoa? O mesmo para
a França.

7.4

Semanas

Um período aparentemente menos astronômico do calendário, mas muito importante também, é o da semana. É interessante, pois adotamos dois calendários que correm simultaneamente: o primeiro dos dias numerados, meses e anos, e o segundo das semanas. Os maias
faziam algo parecido, com dois calendários: um de 360 outro de 260 dias.
O costume de marcar períodos de sete dias vem dos babilônicos, e foi adotado no império
romano, associado às praticas astrológicas. Lá, os dias da septimana ganharam os nomes dos
deuses romanos (que eram também os nomes dos sete astros errantes do céu). O império foi
cristianizado e depois o império caiu mas a cristianização se manteve. A semana foi mantida,
porque também representavam os sete dias de criação do mundo (a cultura judaica tem raízes
também na mesopotâmia, como será discutido na próxima unidade). Os germânicos também
adquiriram o costume de agrupar os dias em grupos de sete, por influência romana - mas os
nomes dados foram os nomes dos deuses germânicos. A Igreja, depois de estabelecida, tentou
lutar contra os nomes pagãos dos dias da semana e popularizar nomes mais neutros. Mas por
alguma razão muito curiosa, isso só deu certo em Portugal. . .

3 Muito antes de se transformar em comemoração da crucificação de Jesus, a Páscoa (Pessach) já era uma festa importante para os judeus, comemorando a fuga de Moisés e seu povo do Egito.
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latim

italiano

Francês

catalão

espanhol

reformado (PT)

Dies Solis |
Dies Dominica

Domenica

Dimanche

Diumenge

Domingo

Prima Feria |
Domingo

Dies Lunae

Lunedì

Lundi

Diluns

Lunes

Secunda Feria

Dies Martis

Martedì

Marti

Dimarts

Martes

Tertia Feria

Dies Mercurii

Mercoledì

Mercredi

Dimecres

Miércoles

Quarta Feria

Dies Jovis

Geovedì

Jeudi

Dijous

Jueves

Quinta Feria

Dies Veneris

Venerdì

Vendredi

Divendres

Viernes

Sexta Feria

Dies Saturni

Sabato

Samedi

Dissabte

Sábado

Sabbatum

Os dias do fim de semana, entretanto, acabaram cristianizados em todas as línguas latinas.
O primeiro dia da semana (Prima Feria, no calendário reformado pela Igreja) se tornou Dies
Domenica, o Dia do Senhor. E o sétimo era o Shabbat judaico, o dia em que Deus descansou após a
criação do mundo.
deuses germânicos

inglês

holandês

sueco

alemão

Sun / Zon / Solen / Sonne

Sunday

Zondag

Söndag

Sonntag

Moon / Maan / Månen / Mond

Monday

Maandag

Måndag

Montag

Tyr / Tywaz / Ziu

Tuesday

Dinsdag

Tisdag

Dienstag

Odín / Wotan

Wednesday

Woensdag

Onsdag

Mittwoch

Thor / Donnar

Thursday

Donderdag

Torsdag

Donnerstag

Frigg

Friday

Vrijdag

Fredag

Freitag

Saturday

Zaterdag

Lördag

Samstag

Nas línguas germânicas, entretanto, permaneceram os nomes pagãos até nestes dias; o primeiro dia da semana permaneceu sendo o dia do Sol. Curiosamente, o sétimo dia da semana
em inglês e em holandês, diferente dos outros, ficou com o nome do deus latino correspondente,
Saturno. Em alemão, Samstag vem do antigo alto-alemão sambaztac, que por sua vez vem também
do shabbat. Em sueco e nas línguas nórdicas, é um nome de atividade cotidiana: vem do nórdico
antigo laugar dagr, dia do banho4 (!).
Os hindus antigos também usavam uma semana de sete dias, de forma que um mês lunar
sideral era dividido em quatro semanas exatas. Deles, os chineses adquiriram também a prática.
Em chinês e em latim, a ordem dos planetas homenageados em cada dia é a mesma.
Hoje os dias da semana em chinês seguem um padrão numérico (numerados de 1 a 7 começando na segunda-feira); mas os japoneses ainda usam essa nomenclatura planetária antiga.
Os chineses têm um calendário quase tão antigo quanto o dos egípcios. Ele foi criado em 2367
a.C por Huang-Ti (ou Senhor Amarelo). O calendário deles é predominantemente lunar, como
o judeu. E assim, os meses são intercalados de forma que, para cada 12 anos de 12 meses, há 7
anos de 13 meses. Há, portanto, um ciclo de 12 anos (bem como 12 luas por ano), algo próximo
do período sinódico de Júpiter, o grande planeta, associado à madeira. Para se ter uma idéia
4 Por

mais incrível que possa parecer, isso não é uma piada!
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da importância da Lua para eles, seu zodíaco era dividido em 28 Mansões Lunares, cada uma
ocupada pela Lua em um dia do mês.
O ano novo chinês ocorre em torno do solstício de inverno do hemisfério norte. Este ano é o
ano do Boi. O atual ciclo de 12 anos se encerra em 4709 (2012 para nós), que é o próximo ano
do Dragão. A comunidade chinesa de São Paulo costuma fazer anualmente uma grande festa de
ano novo, em Janeiro ou Fevereiro, na praça da Liberdade.

Figura 7.3: Semana chinesa tradicional. Repare que “dia” em chinês antigo é representado também pelo
ideograma de "Sol-- razão pela qual os dois ideogramas das pontas são iguais, no nome deste dia. Repare
que os ideogramas de Sol e Lua derivam, respectivamente, de desenhos do Sol e da Lua como vistos no
céu. O ideograma de fogo é uma chama com duas labaredas soltas; o de água é o curso de um rio em S; o
de madeira é uma árvore. Para mais sobre os cinco elementos chineses, ver primeiro capítulo do Volume 3.

Para termos um exemplo de calendário *muito* diferente, tomemos os maias, que tinham um
desenvolvimento astronômico em alguns aspectos comparável ao dos chineses. A começar pelo
fato de que seu sistema de numeração era de base 20, e não base 10 como o nosso. Por isso, o
ano civil (haab) era composto por 18 meses de 20 dias cada!!! Além disso, no final do ano ainda
havia o Uayeb, um período de 5 dias sem mês, que geralmente era considerado de azar. E assim
completavam-se 365 dias. Mas, paralelamente a esse, havia um calendário religioso (tzolkin), com
20 “nomes de dias” (algo equivalente à nossa semana), e uma contagem numérica de dias que ia
de 1 a 13, como os nossos números dos dias. Isso gerava um período de 260 dias, que tinha uma
importância maior no calendário que o ano de 365 dias! Assim, existia um outro grande ciclo de
52 anos, depois do qual o calendário civil e o religioso coincidiam; e dois ciclos desses (104 anos),
era um “Grande Ciclo de Vênus”, que correspondem a 65 períodos sinódicos inteiros de Vênus
(584 dias)! Vênus era mais importante que a Lua para o calendário maia!
Quem gostava muito de períodos grandes eram os antigos hindus. Segundo a visão de mundo
tradicional hindu, o mundo estaria dividido em quatro partes; e no centro delas, no eixo do
mundo, havia a grande montanha Meru, onde os deuses moravam. Os astros também giravam
em torno dessa montanha, ou seja, os deuses os viam como se estivessem no pólo norte. Ora, mas
sabemos que uma pessoa no pólo norte tem o Sol no céu por seis meses, sem se pôr, daí ele se
põe (uma vez ao ano) e seguem-se seis meses de escuridão. Ou seja: um ano humano equivale e
um dia dos deuses! E, logicamente, um ano dos deuses são 365 anos humanos. Usando esta idéia
e calculando períodos de todas as coisas que poderiam, os hindus foram construindo períodos
enormes um sobre o outro: a história da humanidade é dividia em quatro idades; as somas
das quatro idades totalizam 12 000 anos divinos (4 380 000 anos humanos), e são uma Idade do
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Devas. Mil idades do Devas equivalem a um dia de Brahman (o criador do universo, e o próprio
universo!), que são 4,38 bilhões de anos humanos. Depois de um desses Dias, segue-se a Noite de
Brahman: todo o universo se dissolve e se une a ele. A noite de Brahman tem a mesma duração
do seu dia, e um novo dia significa uma nova criação de todas as coisas5 . A comemoração aí
seria um pouco mais intensa que a do nosso ano novo, não?

Exercicios
Dias
72- O tempo sideral é igual a 9h14min. A ascensão reta de uma estrela é igual a 14h30min.
Dizer o ângulo horário da estrela. Se ela tiver declinação 0, ela está visı́vel no céu? E se
tiver declinação -70◦ ?
73- Os catálogos de objetos celestes costumam trazer as coordenadas equatoriais dos objetos.
A partir da fórmula acima, imagine-se um observador do céu, procurando vários objetos, e
reflita sobre a importância de conhecer (ou saber estimar) a hora sideral do momento da
observação.
74- Onde está Vega no céu (α = 18h34min) em 21 de Março, uma hora após do Sol se pôr? E
em 30 de Julho, na mesma situação? Resolva também o exercı́cio, considerando que falta
uma hora para o nascer do Sol. Considere latitudes baixas, no céu meridional.
75- Qual o ângulo horário de Vega na culminação superior do ponto vernal? E na inferior? O
mesmo para Capella (α = 5h10min).
76- Calcule a diferença entre o dia solar e o dia sideral terrestres. Se a Terra girasse com o
mesmo periodo mas no sentido oposto, qual seria a duração do dia solar? Quantos dias
teria o ano?
77- Quanto dura, em horas siderais, um dia solar?

Meses
78- Se a Lua estava no quarto crescente no Natal do ano passado, em que fase ela estará no
Natal deste ano?
79- Imagine que você viu no jornal que ontem a Lua se pôs às 21:27 h. A que horas ela se porá
hoje?
80- A Lua nasce todos os dias?
81- Porque a Lua Cheia fica mais tempo no céu do inverno que no céu do verão?
82- Qual vai ser a altura da culminação superior (isto é, a altura máxima ao longo do dia) da
Lua no natal? Dado: Esse ano, o natal vai ser comemorado no dia 25 de dezembro.
83- Na Terra, a Lua demora cerca de dois minutos para passar do horizonte. Quanto tempo a
Terra demora para nascer, no horizonte lunar?
5 Os chineses têm algo parecido, provavelmente uma antiga herança cultural dos hindus: a Suprema Grande Origem
Derradeira, que dura 23 639 040 anos (a combinação de todos os ciclos conhecidos), depois da qual todos os objetos
celestes voltam às mesmas posições, e todas as coisas começam a se repetir.
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84- Durante a ocultação de uma certa estrela pela Lua, a estrela permaneceu 20 minutos oculta.
A ocultação era central (isto é, a estrela passou por trás do centro da face lunar)?
85- Como seria o movimento diurno da Lua se o mês sideral durasse tanto quanto o dia sideral?
86- Como seria o movimento diurno da Lua se o mês sideral durasse menos que o dia sideral
(digamos, 20 horas)?
87- (IAO 2000) As duas fotos da Lua abaixo foram obtidas pela mesma câmera, montada
sobre o mesmo telescópio (localizado na Terra). A primeira foi tomada quando a Lua estava
próxima do seu perigeu, e a Segunda, próxima de seu apogeu. Encontre, a partir destes
dados, o valor da excentricidade da órbita da Lua. Estime o mı́nimo intervalo de tempo
entre os instantes em que as fotos foram obtidas.

88- O que aconteceria com as épocas de ocorrencia de eclipses se os nodos da órbita lunar
fossem fixos?
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Nos capítulos anteriores, vimos que o Sol não está fixo na Esfera Celeste; em vez disso, ele
completa um período sobre ela, no sentido oposto à rotação desta, em cerca de 365 dias. Isso faz
com que a cada dia o Sol nasça ligeiramente mais tarde em relação às estrelas, e faz com que o
dia solar seja ligeiramente maior que o dia sideral. Como o Sol percorre os 360◦ de ascensão reta
em 365 dias, ele atrasa em média um pouco menos de um grau por dia no céu. Como o céu todo,
por sua vez, roda os 360◦ de ascensão reta em 24 horas, então o Sol atrasa em média cerca de 4
minutos no céu. Isto é, o dia solar é cerca de 4 minutos mais longo que o dia sideral.
Portanto, se fotografarmos o Sol todos os dias no mesmo horário (isto é, com intervalos
regulares de 24 horas ou um dia solar) devemos vê-lo sempre na mesma posição no céu, ou pelo
menos com o mesmo ângulo horário, certo? Não. Não contamos ainda toda a história para vocês.
Na verdade, se fizermos tais fotografias, ao longo de um ano, a figura que o Sol faz é a que é
mostrada na fotografia 8.1.

Figura 8.1: Analema produzido no entardecer do céu da Ucrânia. Créditos: Vasilij Rumyantsev, Observatório Astrofísico da Criméia.
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A figura tem o exótico nome de analema e seu tipo consiste em uma das três famílias de
curvas geométricas mais importantes da astronomia1 . Mas porque raios o Sol descreveria uma
curva bizarra dessas?! O movimento “vertical” (em declinação) é fácil de explicar; afinal, o Sol
percorre seu caminho constante no céu ao longo da eclíptica, que é um círculo 23 graus inclinado
em relação ao equador celeste; já vimos que essa variação de declinação do Sol é o que marca os
solstícios e equinócios.
Mas a variação da posição do Sol em ângulo horário também se explica: A duração do dia
solar varia ao longo do ano, ou seja, a cada dia, seu atraso em relação às estrelas é ligeiramente
diferente. Isso ocorre por dois motivos principais:
• Aprendemos na escola (E aprenderemos novamente no Volume III) que a órbita da Terra
em torno do Sol não é perfeitamente circular, mas ligeiramente achatada, de forma que a
velocidade orbital da Terra varia: é maior quando está mais perto do Sol, menor quando
está mais distante. Assim, o atraso angular do Sol é diferente em cada época; menor no
afélio e maior no periélio2 .
• Mesmo se a órbita terrestre fosse perfeitamente circular, o dia solar não teria sempre a
mesma duração. Neste caso, a velocidade de atraso do Sol seria constante, mas na eclíptica. E os atrasos do Sol são medidos em relação à rotação da Terra, paralela ao equador
celeste. Assim, embora o movimento solar eclíptico tenha rapidez constante, a projeção do seu
movimento eclíptico no equador celeste não o tem.
Em termos de calendários, seria muito inconveniente ter dias com durações diferentes. Para
isso foi definido o dia solar médio: o dia com duração igual à média de todos os dias solares
verdadeiros do ano. Ou, se você prefere interpretar geometricamente, o dia solar médio é o
tempo entre duas culminações máximas do Sol Médio, um ente fantasma que percorre o Equador
Celeste com velocidade constante e completa um ciclo em um ano trópico. Foi o dia solar médio
que calculamos rapidamente no primeiro parágrafo. A hora solar média (que grosso modo é a
1
hora que medimos com nossos relógios) é, por definição, 24
do dia solar médio.
Essa diferença entre a hora solar média e a hora solar verdadeira, que pode chegar a cerca
de 15 minutos, é especialmente importante quando vamos fazer medidas com o Sol Verdadeiro
(aquele amarelo que anda pelo céu) e comparar com nossos relógios.

Figura 8.2: Gráfico da Equação do Tempo ao longo de um ano. Fonte: Wikipédia.

1 As
2 Se
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Para isso, os astrônomos, que gostam de dar nomes grandiosos às coisas, usam a chamada
Equação do Tempo: a diferença, em um determinado momento, entre a hora solar média e a hora
solar verdadeira. Os cálculos finos são um pouco chatinhos de se fazer, mas periodicamente esses
valores são medidos com precisão e tabelados; quando alguém precisa da equação do tempo pra
um dado dia, olha o valor na tabela.
Plotando esses valores em um gráfico, obtemos a figura 8.2.
Agora que já foram apresentados, o analema e você, podemos avançar na discussão. Para
isso, utilizamos um programinha de fazer analema, muito interessante em termos de diversão
astronômica, baixável em http://www.analemma.com/. Segue a tela-padrão do programa.

O eixo vertical marca a declinação do Sol, e o horizontal marca o valor da equação do tempo.
Repare que podemos controlar três coisas no programa: excentricidade orbital, inclinação do eixo
de rotação e mês do equinócio vernal. Vejamos um por vez.

8.1

Excentricidade

Começamos estudando apenas a variação devida ao achatamento da órbita. Para isso, fazemos, no programa, a inclinação do eixo igual a quase-zero (0,001). Com isso, obtemos a figura
??. No eixo vertical (declinação), a figura oscila entre ± 0,0001o ; no eixo vertical (ângulo horário),
entre ± 7 min 28 s. Se o programa permitisse fazer a inclinação igual a zero, o efeito seria apenas
uma reta horizontal, ou seja, um arco de 15 min ao longo do equador celeste.
Repare que, ao longo do ano, o Sol cruza duas vezes o meridiano central (que dá a posição
do Sol Médio). Faz sentido; afinal, a mudança orbital da velocidade terrestre é um efeito anual,
com um mínimo e um máximo. Repare também que, idealmente, a trajetória deve ser simétrica
em relação ao meridiano central e ao equador celeste.
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Inclinação

Vamos à análise da parte mais interessante do fenômeno. Fazendo, no programa, a excentricidade igual a zero, obtemos:

que é um “oito” simétrico, com amplitude horizontal de 9 minutos. Novamente, a figura é
fechada (duh!), simétrica em relação ao equador e simétrica em relação ao meridiano central.
Mas, desta vez, ela cruza quatro vezes o meridiano do Sol Médio, ao longo do ano. Para entender
isso melhor, veja a figura ??
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Do lado esquerdo, marcarmos quatro pontos especiais de um analema: os dois do cruzamento
e os dois do topo. Do lado direito, as posições 1 e 2 na Esfera Celeste, mostrando também a
eclíptica (linha tracejada) e o equador (linha contínua). Chamemos de VS a velocidade do Sol
sobre a eclíptica. Neste caso:
Nas situações 1 e 3 (cruzando o equador), a velocidade em ângulo horário é VS multiplicado
por cos 20◦ (isto é, projetado no equador), que é menor que VS . Assim, nesses pontos o Sol
Verdadeiro está atrasando em relação ao Sol Médio, indo para trás. Pela simetria do movimento,
é fácil ver que os pontos 1 e 3 coincidem.
Na situação 2 (altura máxima), a velocidade orbital é paralela ao equador, mas acontece em
um círculo menor de ângulo horário. Assim, com a mesma velocidade, ele percorre um trecho
maior do círculo (ou seja, um ângulo maior). Em outras palavras, a velocidade angular no sentido
do ângulo horário é maior que VS , então neste ponto o Sol está adiantando, indo para frente. A
situação 4 é idêntica, mas com altura máxima para o outro lado. Novamente pela simetria das
situações, é fácil ver que os pontos 2 e 4 situam-se na mesma "linha vertical"que os pontos 1 e 3.
Assim, temos dois mínimos e dois máximos. Nos pontos em que a velocidade relativa é
máxima, a distância entre Sol Verdadeiro e Sol Médio é mínima (nula): são os quatro pontos
mostrados, em que o Sol está sobre o meridiano médio. Nos quatro pontos em que a distância é
máxima, a velocidade relativa é nula: Sol Verdadeiro e Sol Médio têm a mesma velocidade.
Para simplificar a visualização, podemos ignorar a mudança de declinação do Sol e olhar
apenas para a equação do tempo. O gráfico deve cruzar o eixo horizontal quatro vezes, tendo
além disso dois máximos e dois mínimos. Parecendo uma senóide. De fato, a projeção de
coordenadas eclíptica não é um seno, mas uma função trigonométrica mais complicada3 cujo
gráfico se parece com uma senóide.

8.3

Distância do Periélio ao Equinócio

Em resumo, mostramos a equação do tempo, na parte gerada pela excentricidade orbital
(vermelho) e pela inclinação do eixo (azul) e a soma dos dois gráficos (amarelo), que fornece a
equação do tempo real.

Os dois efeitos geram o analema terrestre que conhecemos, mostrado na figura 8.3.

3 Sendo λ a longitude eclíptica do Sol, α sua ascenção reta, δ sua declinação, e o ângulo entre equador e eclíptica, a
e
ascenção reta do Sol pode ser calculada por: sin α = cos
cos δ sin λ
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Figura 8.3: Analema real da Terra. Repare que, graças à soma dos efeitos, o Sol Verdadeiro não coincide
com o Sol Médio nos equinócios e solstícios. Fonte: Wikipédia.

Repare que a assimetria do analema terrestre é gerada pelo fato de que os dois gráficos não
estão alinhados; em outras palavras, o eixo periélio-afélio não está alinhado com o eixo dos
equinócios (nem com o eixo dos solstícios). A princípio, a posição relativa entre tais eixos é
arbitrária. No gráfico da equação do tempo, isso corresponde à diferença nos valores iniciais de
cada uma das funções.
Hoje, o periélio terrestre ocorre em torno de 4 de Janeiro, perto do Solstício de Verão do Sul.
Mas existe um movimento da Terra que altera tal disposição, mudando a data do calendário
(fixada pelos equinócios, como já vimos) em que ocorre o periélio. Esse movimento, chamado
de precessão, é o tema do próximo capítulo. Por enquanto, basta notar que a diferença de
tempo entre periélio e equinócio é um parâmetro importante para determinar como os desvios
se combinam.
Imagine, por exemplo, como será o analema daqui a meio período de precessão (13 000 anos),
quando o periélio ocorrer em julho. Graças à simetria do desvio causado pela inclinação, que
tem um período de meio ano, a situação será similar à atual, trocando apenas os hemisférios: os
desvios do sul estarão no norte e vice-versa. Em outras palavras, teremos um analema igual ao
atual, mas de cabeça para baixo, como mostra a figura ??.
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Em um quarto de precessão, por outro lado, o periélio estará perto de um equinócio (e o
afélio, perto do outro), devolvendo ao analema a simetria em torno do equador. Veja na figura
abaixo, que resume tudo o que foi discutido até agora:

8.4

Outros Planetas

Agora que já entendemos os componentes básicos dos analemas, precisamos conhecer analemas diferentes. Para isso, nada melhor que investigar os parâmetros dos nossos planetas vizinhos. Colocando no programa, por exemplo, os parâmetros de Marte (e = 25, 19◦ , e = 0, 093),
obtemos:

A inclinação é bem próxima à da Terra, mas a excentricidade é significativamente maior. O
efeito da excentricidade torna-se então muito maior que o da inclinação, de forma que mesmo
em seu máximo, este ultimo é totalmente absorvido pelo primeiro. O resultado é um oito que
não fecha. E a equação do tempo só assume valores iguais a zero duas vezes ao ano, seguindo a
excentricidade. Somando com a pequena “perturbação” do efeito da inclinação, temos o famoso
“analema da gotinha” em Marte.
Júpiter tem inclinação quase zero (3, 13◦ ), então todo o efeito é só da excentricidade (que não é
muito grande mas maior que a da Terra: 0, 0487) e o analema deve ser uma elipse muito estirada
horizontalmente. A amplitude dessa elipse pode ser facilmente calculada, exercício que deixamos
ao leitor.
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Em Saturno (e = 26, 73◦ e = 0, 055), os dois efeitos são comparáveis e algo interessante
acontece. Se combinarmos os efeitos de um certo modo (colocando “June” como parâmetro),
obtemos um oito cujas duas metades são parecidas:

Colocando entretanto o mês do equinócio como Outubro (ou o equivalente em um calendário
saturniano), obtemos uma quase-gota:

Finalizemos o jogo com um caso extremo: Urano. Sua excentricidade não é muito diferente da
dos outros planetas (0, 044), mas sua inclinação é: 97, 77◦ ! Neste caso, o efeito da excentricidade
é completamente desprezível frente ao da inclinação e temos um oito bastante simétrico.

Mas o mais curioso nesta situação não é a comparação, mas os limites em si: o oito tem
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largura de 6 horas de ascensão reta, e comprimento de 180◦ de declinação! Veja desenho disto na
esfera celeste:

Vale ressaltar que o conceito de dia solar médio não possui sentido prático para este mundo
(assim como para qualquer outro de grande inclinação do equador em relação a eclíptica), já que
a ascensão reta do Sol verdadeiro pode ter até seis horas de diferença em relação ao Sol médio.

Exercicios Analêmicos
89- Os 12 signos zodiacais são igualmente extensos sobre a eclı́ptica. Em qual delas o Sol
permanece por menos tempo?
90- O capitão de um barco mediu, ao meio-dia verdadeiro de 22 de dezembro, a distância zenital
do Sol, encontrando o valor de 66◦ 33’. Neste instante, um cronômetro calibrado para a hora
sideral de Greenwich marcava 11 h 54 min. Naquele dia, a equação do tempo era -9 min.
Marque em um Mapa Mundi a posição do barco.
91- Um viajante chegou em um povoado no extremo norte da Rússia munido de
Tabelas com coordenadas (α e δ) das principais estrelas;
Tabelas dos eclipses de satélites de Júpiter, calculadas de acordo com a hora de Greenwich para o ano em curso;
Um teodolito (instrumento que permite medir ângulos horizontais e verticais);
Um relógio sideral que havia parado durante a viagem e ficado descalibrado, mas que
funcionava em bom estado.
Descreva a ordem das observações e os cálculas que o viajante deve fazer para conhecer sua
latitude e sua longitude.
92- Se a inclinação da eclı́ptica com o equador vale 23o 270 , supondo que a velocidade do Sol
na eclı́ptica é constante, qual é a velocidade do Sol projetada no equador nos equinócios?
E nos solstı́cios?
93- De quanto em quanto tempo devemos fotografar a Lua para fazer um analema lunar?
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94- Num equinócio não-vernal foi observado um eclipse lunar durante uma Lua Super-Cheia (Lua
Cheia no perigeu)! Esboce o analema lunar obtido durante esse mês. Quais as amplitude
máxima e mı́nima possı́veis, em declinação, para esse analema?
95- Um satélite visı́vel de Macapá é geoestacionário, i.e., completa uma rotação ao redor da
Terra em um dia sideral e é visı́vel com altura e azimute constantes.
(a) Qual seria a trajetória do satélite, observada por alguém em Macapá, se, por um
acidente, a órbita do satélite passasse a ser elı́ptica?
(b) Esboce a trajetória vista pelo nosso observador de Macapá, se a órbita do satélite,
ainda circular, tivesse o plano orbital inclinado de 23o 270 com relação ao plano do
equador. Calcule todos os parâmetros da trajetória vista possı́veis para o observador
de Macapá e para um observador no trópico de capricórnio, na mesma longitude de
Macapá.
96- (IOAA 2012) Um astrônomo do hemisfério sul contempla tranquilamente o nascer do polo
eclı́ptico sul, imaginando o quão legal seria se o céu começasse a girar, diariamente, em torno
do pólo eclı́ptico, em vez de fazê-lo em torno do polo celeste usual. Esboçe a trajetória que
o astrônomo precisa fazer, ao longo de um dia inteiro, para ver tal fenômeno: as estrelas
girando em torno do pólo eclı́ptico sul, na mesma direção e com o mesmo perı́odo com
que elas revolucionam em torno do pólo celeste sul. Determine a velocidade do astrônomo
(direção e magnitude) quando ele cruza o Equador pela primeira vez.
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As coordenadas equatoriais de uma estrela, embora universais, não são completamente imutáveis. Elas sofrem pequenas variações ao longo do ano (o que chamamos de paralaxe – ver
Volume III); sofrem variações lentas devidas ao movimento das próprias estrelas no espaço (o
movimento próprio - ver próximo capítulo), e sofrem uma lenta variação secular, em conjunto,
que é conhecida desde que se começou a acumular dados observacionais por mais de um século
(os babilônicos e os antigos chineses, por exemplo, fizeram isso).
Essa variação secular era percebida como um lento deslocamento do ponto vernal em relação
às estrelas de fundo, mudando progressivamente a data dos Equinócios e Solstícios - o que deu
o nome ao efeito: Precessão dos Equinócios.
Como o ponto vernal, os pólos também se deslocavam com relação às estrelas de fundo fenômeno também percebido com o acúmulo de observações celestes. Nos anos 8000 a.C., por
exemplo, quando terminou a última era glacial e o homem começou a praticar a agricultura, a
estrela que estava mais próxima do Pólo Norte (e que fazia o papel de estrela polar) era Vega,
a famosa α da Lira. Na época dos babilônicos e antigos egípcios, a estrela que ocupava esse
lugar era Thuban, a α do Dragão. Durante o esplendor dos romanos, α e β da Ursa Menor eram
equidistantes do Pólo Norte, nenhuma próxima o suficiente para ser chamada de polar. Hoje,
finalmente, o pólo quase coincide (a menos de um grau) com α Ursae Minoris, a estrela que foi
batizada, no século XVI, de Stella Polaris – e que ainda não atingiu sua máxima aproximação dos
pólos do mundo1 .

Figura 9.1: Movimento do eixo de rotação devido à Precessão dos Equinócios.

Hoje, interpretamos esse fenômeno como mais um movimento da Terra, ao lado da sua rotação em torno de seu próprio eixo e da revolução em torno do Sol. Este terceiro movimento
1 Polaris estará à menor distância do Pólo Norte Celeste em 24 de Março de 21000, quando sua declinação será de
89o 320 50, 6200 . Fonte: Jean Meeus, Mathematical Astronomy Morsels, Cap. 50. Willmann-Bell, 1997
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consiste no seguinte: nosso planeta tem um segundo eixo de rotação, perpendicular ao plano da
órbita. Esse segundo eixo corresponde a uma rotação de 26.000 anos, MUITO mais longo que o
período de rotação do primeiro eixo. Podemos interpretar, assim, como se esse próprio primeiro
eixo tivesse um movimento de rotação, preso no segundo eixo.
Nesta interpretação, fica fácil visualizar o deslocamento do ponto vernal - ou seja, o deslocamento relativo entre eclíptica e equador. Mais fácil ainda fica visualizar o deslocamento do pólo,
descrevendo um círculo em torno das projeções do segundo eixo na Esfera Celeste: o eixo dos
Pólos Eclípticos.
Nesse mapa, podemos ver que a próxima estrela polar é Alrai (γ Cep), tornando-se, a partir
de cerca do ano 3000, a estrela visível a olho nu mais próxima do Pólo Celeste Norte. Depois
dela, assumirão o posto ι Cep (em 5200), Alderamin (α Cep; em 6800), Deneb (α Cyg; em 8000), δ
Cyg (em 11000), Vega, ι Her, σ Her, τ Her, Edasich (ι Dra), Thuban e, novamente, α UMi.
Já no hemisfério sul, já tivemos (e voltaremos a ter) representantes mais dignos. Por volta
do ano -1000, a Pequena Nuvem de Magalhães estava a menos de um grau do Pólo Sul Celeste!
Antes dela α Hyi e depois dela β Hyi já representaram o papel de indicadores polares. Em
seguida, virão γ Cha, ω Car, Aspidiske (ι Car), etc. Quando o pólo norte estiver a quatro graus
de Vega, o pólo sul estará a 8 graus de Canopus, fazendo de ambos os polos lugares brilhantes!
Se quiser ver todos esses fenômenos, use seu Stellarium! Basta colocar a grade equatorial,
marcar a visualização como montagem equatorial (em vez de alto-azimutal), apontar para um
dos pólos e acelerar o tempo!

Figura 9.2: A precessão dos pólos Norte e Sul. Os círculos azuis representam o trajeto dos pólos celestes
(Norte à esquerda e Sul à direita) as grades verdes são as eclípticas e as amarelas as equatoriais de hoje em
dia. Fonte: Wikipedia.

97- (IAO 98) Por causa da precessão, o Ponto Vernal move-se vagarosamente no céu (aproximadamente 50” por ano). Ao longo de qual cı́rculo ele se move: equador ou eclı́ptica?
98- Em quanto pode variar a declinação e ascensão reta de uma estrela com o movimento da
precessão?
99- Em quanto a duração do ano é alterada por este movimento?
106

Volume 1 - Céu

9.1

Capítulo 9: Precessão

Nutação

O próprio ângulo de inclinação entre os dois eixos, 23◦ 26’, também não é inalterável. Ao
longo do movimento de precessão, o primeiro eixo vai oscilando “verticalmente”, mudando sua
inclinação num movimento chamado de nutação. Se fôssemos ser mais precisos, teríamos desenhado círculos ondulados nas figuras acima. A oscilação, entretanto, é bem sutil, com uma
amplitude máxima de 9,2 segundos de arco, em compensação, o período é bem menor que o
da precessão – 6798 dias, ou aproximadamente 18,6 anos. Para observações precisas de posições
estelares, entretanto, é mais uma correção a ser levada em conta.
Aqui entre nós, membros do CCD, aprendizes, obianos e etc., a comemoração de uma nutação
de vida é um evento muito importante na vida de alguém; é a data que marca a entrada de
alguém no mundo adulto. Expandindo ainda mais a idéia, podemos dizer que a vida de alguém
é regulada pelas nutações pelas quais ela passa.
• A primeira (0 a 18,6 anos) é a fase de crescimento;
• A segunda (18,6 a 37,2), de amadurecimento;
• A terceira (37,2 a 55,8) de consolidação;
• A quarta (55,8 a 74,4) de produção e transmissão;
• Sortudos os que conseguem viver sua sexta e sétima nutações.
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O céu definitivamente não é imutável, como se pode supor. Há muitos objetos passageiros,
temporários nele, que contrastam com as estrelas fixas. Falamos sobre isso no capítulo anterior.
O que não falamos ainda é que as próprias estrelas fixas não são fixas! Em primeiro lugar, porque
elas nascem e morrem. Em segundo, porque se movem! Seria aliás muito estranho esperar que,
num universo infinitamente estendido como o nosso, todas as estrelas ficassem para sempre
paradas.
Até agora, vimos somente movimentos das estrelas causados por movimentos da Terra. Justamente por isso, apesar de afetar as coordenadas das estrelas nos variados sistemas, esses movimentos não mudam suas posições relativas (como o movimento diurno ou a precessão) ou afetam
todas as estrelas de maneira similar (como a paralaxe, em que todas as estrelas se movimentam
na mesma direção). Isso faz todo sentido; se considerarmos que as distâncias das estrelas são
muito grandes, seus movimentos reais no espaço causam uma diferença visível muito pequena
para nós. Pequena mas não nula, contudo. Com o passar dos anos, as posições relativas das
estrelas se alteram, mudando, por exemplo, a forma das constelações.

Figura 10.1: A Ursa Maior em
três momentos distintos de sua
vida: 100 mil anos atrás, hoje, e
100 mil anos no futuro.

A esse movimento individual das estrelas na esfera celeste, causado pelos seus movimentos
reais no espaço, damos o nome de movimento próprio. Como dissemos, esse movimento é
muito pequeno, geralmente medida em segundos de arco por ano (”/ano). Para calcular seu
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valor para um astro, deve-se medir a posição dele com o intervalo de um ano (evitando assim
problemas com a paralaxe da estrela), corrigindo efeitos da precessão e similares.
Usando a mesma noção de mudança na posição angular, podemos, a partir do movimento
próprio de uma estrela, estimar o valor de sua velocidade tangencial real. Veja a figura.

A partir disso, temos um triângulo (perceba que, assim como a paralaxe, o ângulo de deslocamento é chamado de movimento próprio):

Podemos, da mesma forma que fizemos um pouco acima, usar a definição de tangente:
dtan
r
Onde µ é o movimento próprio, dtan é a distância tangencial percorrida e r é a distância Terraestrela. Assim como a paralaxe, o movimento próprio é um ângulo muito pequeno, portanto
temos que (lembrando que dtan = vtan · ∆t e que ∆t = 1 ano):
tan µ =

µ ·r
vtan · ∆t
vtan = rad
r
∆t
Como a distância de estrelas é geralmente expressa em parsecs, caso não façamos mudanças
de unidades, teremos a velocidade na desconfortável unidade de parsecs/ano, que não nos diz
muita coisa. Transformando as unidades, chegamos a
µrad =

vtan (km/s) = 4, 74µ(00 )r ( pc),
ou, usando diretamente a paralaxe:
vtan (km/s) = 4, 74

µ00
.
π 00
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100- Quanto vale o movimento próprio diário do Sol?
101- Pesquise (ou calcule) a velocidade tı́pica de um objeto do Cinturão de Oort Quanto deve
ser seu movimento próprio?
102- A Estrela de Barnard é a segunda estrela com o maior movimento próprio do céu noturno,
perdendo apenas para o Sol. Esta grandeza atinge para ela o valor de 10,25”/ano. Sua
paralaxe é de 0,546”. Qual é sua velocidade tangencial à esfera celeste?
103- Vega tem uma velocidade radial de -14 km/s (ou seja, aproximando-se do Sol). Além disso,
tem um movimento próprio de 0,348”/ ano (comparar com o de cima!), e uma paralaxe de
0,124”. Qual sua velocidade linear no espaço?
104- Sugira um modo de medir a velocidade radial de uma estrela. Se não conseguir pensar em
nada, leia o Volume IV.

110

Unidade III

Não-Estrelas
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Desde o início deste Volume, Hug-Bug já observou bastante do céu estrelado, em forma de
cúpula, disposto sobre uma terra plana - que ele descobriu ser esférico depois das primeiras
viagens mais longas que fez. Mas o céu não é só esfera e estrelas; há muito mais que o HugBug podia ver. Há um grande e quente astro de fogo que regia a luz e a escuridão, sobre o
qual também já vimos; há um segundo grande astro, com uma luz branca e pálida, que vai
mudando de forma até sumir, e depois volta a crescer até retomar a forma redonda; algumas
estrelas com uma luz mais sólida, errantes, que se movem entre as estrelas fixas; outros traços
de luz que de vez em quando riscavam o céu: uns pequenos, que simplesmente passavam e
desapareciam, outros maiores, que ficavam por muitos dias se movendo entre as estrelas, para
depois desaparecer perto do Grande Astro; outros ainda maiores, os mais rápidos de todos,
que desciam e subiam da Terra por um caminho longo e tortuoso, e prenunciavam grandes
tempestades. Ou ainda as maravilhosas cores, tons vermelhos, verdes e amarelos, que sempre
acompanhavam o Grande Astro quando ele sumia ou reaparecia no horizonte; ou, quando o
Hug-Bug estava muito ao Norte ou muito ao Sul, luzes e cores que simplesmente tomavam, por
horas, grandes áreas do céu.
Nesta unidade, nos dedicaremos a explorar melhor alguns desses objetos não-estelares do
céu.
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A Lua é Flicts.
Neil Armstrong

Comecemos nosso tour com o astro-irmão-mais-novo da Terra, seu apêndice: a Lua. Única
grande fonte de luz no escuro assombroso da noite, com suas retrações e expansões de brilho, a
Lua ocupa um papel absolutamente singular na relação entre Homem e Céu.
A cobra fálica, que muda de pele e desaparece durante parte do ano, e que, por
conseguinte, é vista como morrendo e se regenerando, tornou-se em várias culturas
diferentes a manifestação terrena da lua. Ídolos recuperados de lugares tão distantes
como as culturas Panchan e Ngan-Yang da China neolítica e a civilização ameríndia de
Calchaqui apresentam a serpente decorada com losangos, macho e fêmea combinados,
símbolo do dualismo reintegrado e profeta potente da fertilidade. Outra criatura lunar
era a aranha, cuja teia prateada e cíclica captura suas vítimas à imagem do destino
(. . . ). O touro, cujos chifres em forma de meia-lua são a própria imagem do astro, era
sagrado para Nanna-Sin [o deus- lua sumério], ele próprio “um poderoso bezerro com
chifres fortes”, “o novilho do céu”. A pérola era o amuleto deus Lua, a pequena lua
refulgente dentro da vulva da ostra. No México pré-colombiano, o caracol, que, como
a lua, exibe e retrai seus chifres, era sagrado para a lua, como o urso na Europa da Era
Glacial, que aparece e desaparece com as estações e é o ancestral da humanidade.1
Diante disso, não é estranho que a Lua tenha sido, desde sempre, um dos astros mais estudados pelos seres humanos.
Os primeiros mapas detalhados da superfície lunar foram, provavelmente, os desenhadas
e publicados em 1610 no Sidereus Nuncius (Mensagem das Estrelas) de Galileu Galilei, obtidas
através do primeiro telescópio astronômico2 A partir de suas observações, Galileu deduziu a
existência na Lua de montanhas e mares, atmosfera, talvez florestas e cidades, animais e pessoas.
Com isso, ele selou definitivamente a identidade da Lua como astro-irmão da Esfera Terrestre.
Na mesma época, Kepler escrevia um famoso romance em que se fala de viagens à Lua e a
outros planetas XXXX - por isso, de certa forma, Kepler pode ser considerado um dos avôs da
ficção científica. Desde então, muito se escreveu sobre as civilizações lunares; seus retratos eram
ora de uma civilização espiritual, política ou tecnologicamente mais evoluída que a nossa, ora de
povos degradados que se consumiram em suas próprias guerras, ora de nações muito similares
1 Thomas
2 Para
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Figura 11.1: Desenhos da Lua no Sidereus Nuncius.

à Terra. Entretanto, a primeira viagem de fato ao nosso astro-irmão ocorreu apenas em 1969 (360
anos depois dos mapas de Galileu), com um resultado um tanto quanto decepcionante: apenas
pedras e poeira foram conquistadas pela bandeira norte-americana.

Figura 11.2: Astronauta na Lua.

11.1

Faces e Fases

Que a Lua gira em torno da Terra em uma órbita circular (ou quase circular), isso é sabido
desde muito antes da época de Galileu. Diferente do que era de se esperar por esse esquema,
entretanto, outro fato de conhecimento popular é que a Lua tem sempre a mesma face voltada
para a Terra. A explicação, apesar de tudo, é simples: a Lua gira em torno de seu próprio eixo
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com um período exatamente igual ao período de revolução dela na órbita. Com isso, conforme
o astro vai avançando na circunferência, sua face vai se virando, de forma a sempre mostrar a
mesma face para o corpo central. Por isso, a Lua é geralmente dividida em dois hemisférios: a
face visível e a face oculta.
Mas não confunda; isso é diferente de outra divisão em hemisférios que se costuma fazer da
Lua: face iluminada e a face escura. Este aspecto não depende só da Terra e da Lua, já que
a luz da Lua vem do Sol. Assim, a face iluminada muda com a mudança das posições relativas
entre Lua e Sol, produzindo assim as Fases Lunares.

Figura 11.3: Fases da Lua.

11.2

Libração

Entretanto, com um grau de precisão um pouco maior, temos que levar em conta uma certa
correção para o fato de que a Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra. Da forma como
entendemos hoje, a órbita da Lua não é exatamente circular: é uma elipse com excentricidade
muito baixa. Por isso, sua face voltada para a Terra não é sempre exatamente a mesma: é quase
a mesma, mas com pequenas variações nas bordas. Esse balanceio da Lua, mostrando partes de
sua face oculta, é chamado libração3 . A figura a seguir esclarece o fenômeno:
A bola com a Antártida no meio é a Terra; a outra é a Lua - a cinza claro é a face visível; a
metade cinza escuro, a face oculta. Indo do ponto A ao ponto B, a Lua percorre um quarto da
área de sua órbita (repare que os triângulos cinza do desenho têm aproximadamente a mesma
área). Como a velocidade com que essa área é percorrida é constante (Segunda Lei de Kepler),
ela terá feito um quarto de rotação. Mas então a “face visível” estará, no desenho, “para baixo”;
e será possível ver, da Terra, parte da face oculta, do lado direito da Lua! Aí ela volta a ficar com
a face visível voltada para nós, e no ponto C vai ser possível ver outra parte da face oculta, dessa
vez do lado esquerdo. Em outras palavras: sabemos que os períodos de rotação e de revolução da
Lua são iguais, de cerca de 28 dias. Mas como a Lua percorre uma órbita elíptica, sua velocidade
de revolução não é constante; e assim ela às vezes se atrasa ou adianta em relação à rotação nesses casos, vemos um pedaço de sua face oculta. A libração chega a mostrar 7◦ 53’ a mais da
circunferência do equador lunar, de cada lado.
3 Sabemos da astrologia que libra significa balança; libração é o balanceamento da Lua, que ora vira um pouquinho
pro lado, ora pro outro. Para uma boa animação (superposição de fotos) da libração lunar, ver http://en.wikipedia.
org/wiki/Image:Lunar_libration_with_phase_Oct_2007.gif
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Figura 11.4: Libração. A face cinza-claro é a face visível; a cinza-escuro, a face oculta. Repare que não são
exatamente sempre essas faces apenas que são visíveis.

Além dessa libração em longitude, existe ainda uma libração em latitude, ou seja, podemos ver
partes da face oculta ao norte e ao sul. Esse efeito se deve à inclinação da órbita da Lua em
relação ao equador, e tem uma amplitude de 6,5◦ para o norte e para o sul. Claro que esses
8◦ pelos lados e 6◦ nos pólos, são bem pouco pra 180◦ de face oculta, mas é o suficiente para
gerar efeitos interessantes. Por exemplo, sobre a observação da Terra por um observador lunar.
É simples perceber que um observador na face visível da Lua verá a Terra no seu céu durante
todo o tempo; um observador no meio da face oculta, por exemplo, nunca a verá. Mas o que
observaria um observador que vivesse em alguma dessas zonas de libração?

Figura 11.5: Movimentos da Terra no horizonte da Lua. De que longitude lunar é essa imagem? Fonte:
Astronomia Recreativa
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Eclipses

Um dos maiores e mais assustadores poderes da Lua é o de escurecer o Sol, que tudo fornece
a nós. Embora com efeito impressionante, o fenômeno pode ser explicado com argumentos
geométricos simples. Quando ocorre um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, pode ocorrer
que um corpo entre no cone da sombra do outro. Quando isso ocorre, se você estiver no corpo
que entrou na sombra verá o Sol ser encoberto pelo corpo que produziu a sombra. Esses são os
chamados eclipses.
Quando é a Terra que entre no cone de sombra da Lua, o eclipse é chamado de eclipse solar,
pois estaremos vendo o Sol ser encoberto pela Lua. Quando é a Lua que entra no cone de sombra
da Terra, o eclipse é chamado de eclipse lunar, pois estaremos vendo a Lua ser encoberta pela
sombra da Terra.

Figura 11.6: Eclipse Solar.

Figura 11.7: Eclipse Lunar.

Repare nas figuras 11.7 e 11.6 que existem duas regiões diferentemente iluminadas num
eclipse. Em uma delas, a Umbra, o observador não consegue receber luz de nenhum ponto
do disco solar. Na outra região, a Penumbra, o observador consegue receber luz de algum ponto
da superfície solar, mesmo que de uma pequena região.
Na penumbra a quantidade de luz que o observador recebe não é uniforme, como acontece
com a umbra, nela quanto mais próximo da umbra você está, menos luz irá receber, pois a área
do Sol que é encoberta vai se tornando maior.
Duas informações agora são relevantes sobre a órbita da Lua:
• A órbita da Lua em torno da Terra está inclinada 5◦ em relação à órbita da Terra em torno
do Sol;
• A órbita da Lua em torno da Terra também é uma elipse, e a Lua está 10% mais próxima
no perigeu do que no apogeu4 .
4
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A primeira diz que, no céu, a Lua percorre um caminho que é muito próximo à eclíptica, mas
não coincidente com ela. Repare: se a Lua estivesse sempre exatamente na eclíptica, teríamos
um eclipse lunar a cada Lua Cheia, e um eclipse solar a cada Lua Nova. Esta pequena inclinação
(que é grande comparada com o diâmetro do Sol e da Lua, ambos com cerca de meio grau de
diâmetro angular) é o suficiente para fazer com que este fenômeno seja um pouco mais raro. Na
verdade, a condição para que um eclipse ocorra é a de ambos os astros estarem próximos de um
desses dois pontos em que Eclíptica e Órbita Lunar se cruzam - que chamamos de nodos.
Esses alinhamentos tríplices entre Sol, Lua e Nodo Ascendente (ou Nodo Descendente) acontecem em uma certa seqüência que se repete a cada 18 anos, 11 dias e 8 horas (ou 6585,3 dias),
conhecida como ciclo de Saros. Esse ciclo foi conhecido na Mesopotâmia, bem como na astronomia hindu e na chinesa, independentemente. O nome Saros é a versão helenizada do que, na
língua dos caldeus da mesopotâmia, significava repetição.
Em cada ano, ocorrem no mínimo dois (ambos solares) e no máximo sete eclipses (cinco
solares e dois lunares, ou quatro solares e três lunares). Ao todo são 70 a 80 eclipses por Saros
(contando as irregularidades secundárias). Repare que, como o período de Saros não corresponde
a um número inteiro de dias, cada eclipse acontece 8 horas mais tarde e 120◦ de longitude mais
a oeste que seu correspondente no ciclo anterior.

Figura 11.8: Eclipse Solar encobrindo a região britânica de Cornwall, vista da aposentada Estação Espacial
MIR. Créditos: Jean-Pierre Haigneré, 11 de agosto de 1999.

A segunda informação relevante, da excentricidade da órbita, é o que faz os eclipses solares
serem totais (quando o tamanho angular da Lua é maior ou igual ao do Sol) ou anulares (quando
o tamanho do disco lunar é menor que o solar). Quando o eclipse não acontece nos nodos exatamente, então Sol e Lua não estão ambos na eclíptica, então eles podem se cobrir parcialmente.

Figura 11.9: Esquemas de eclipses: Anular, Total e Parcial, da esquerda para a direita.

No caso, eclipses totais só podem ser observados da região do cone da umbra. No caso dos
eclipses anulares, eles são observados no cone que se forma após a ponta do cone da umbra. Os
planeta, e o apogeu, quando está mais distante. (Não se esqueça que a Terra ocupa um dos focos das elipses que são as
órbitas dos satélites). Trataremos melhor dessas questões no Volume 2.
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eclipses parciais são vistos a partir da região da penumbra.
Repare na foto 11.8, tirada pela Estação Espacial MIR. Nela é possível ver claramente uma
região totalmente escura, no centro do eclipse. Nesta região temos o eclipse total. Nas regiões
envolta da umbra, o eclipse observado é o parcial.

Face
105- Para um observador no Hemisfério Sul, se a parte convexa da Lua esta para o lado esquerdo,
ela está crescendo ou minguando? E se a parte convexa estiver para o lado direito? No
Hemisfério Norte isso também vale? Por que?
106- Se a Lua aparecer alta no inı́cio da manhã, ela está crescendo ou minguando? E se for no
final da tarde?
107- É possı́vel ver a Lua se pondo com a concavidade para cima, como um barquinho flutuando
no horizonte? Se sim, em que horários e em que locais?
108- Por que a linha perpendicular à convexidade da Lua nem sempre parece apontar para o Sol?
Desenhe uma situação em que seja esse o caso.
109- Que “fase da Terra” um habitante da Lua veria quando fosse Lua Cheia? E quando fosse
Lua Nova?

Libração
110- Descreva o movimento do Sol e da Terra no céu da Lua.
111- Quais as variações máximas de declinação da Lua?
112- Qual a máxima altura que a Lua atinge em Manaus (3◦ S, 60◦ O) e em Porto Alegre (30◦ S,
51◦ O) ?
113- De quanto varia o azimute do local de nascimento da Lua, para alguém situado na Linha do
Equador?
114- Em que lugar da Terra a Lua pode ficar mais tempo sem aparecer no céu?
115- O que é visto no céu lunar com mais freqüência: a Terra ou o Sol?
116- No céu da Lua pode-se, usualmente, ver a coroa solar?
117- (IAO 98) Na Lua é possı́vel observar eclipses solares, meteoros, cometas, auroras, arco-ı́ris,
nuvens noctilucentes e/ou satélites artificiais?

Eclipses
118- No eclipse solar, a Lua entra por que lado do Sol?
119- No eclipse lunar, a Lua entra por que lado da Sombra?
120- O que é mais freqüentemente visto de Salvador: eclipse solar ou lunar?
120
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121- (IAO 97) Durante o eclipse total do Sol que ocorreu nas Ilhas Solovetz (65◦ 01’ N, 34◦ 45’
E), às 5 horas do dia 22 de julho de 1990, o que veria um observador sentado na Lua,
olhando para a Terra? Ilustre sua resposta com um desenho.
122- Deverı́amos esperar que a Lua ficasse totalmente escura durante um eclipse lunar; mas o
que geralmente acontece é que ela fica apenas avermelhada. Por que isso acontece?
123- Por que não ocorrem eclipses anulares da Lua?
124- Existe diferença entre o formato de foice da Lua em fases e o formato de foice do Sol em
eclipse?
125- Durante um eclipse lunar, a Lua pode ocultar Júpiter? E Vênus?
126- Podem ser vistos eclipses lunares à meia-noite, em algum lugar?
127- Imagine que você esteja voltando para casa, às seis da tarde, e vê a Lua quase se pondo,
o que indica sua proximidade com o Sol ? que também está a se pôr (em que fase ela
está?). Apesar de quase nada dela estar sendo iluminada pelo Sol, nós vemos, bem fraca e
cinza, o resto da Lua. Nesse caso, quem está iluminando a Lua não é o Sol, porque ele está
iluminando só a borda voltada para ele, forte e branca. Esse fenômeno é conhecido como
Lua Cinza. Como ele acontece?
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Planetas
Quando descrevíamos os mitos gregos, no capítulo 2, falamos sobre o casamento entre os titãs
Astræus e Eos, que deram origem aos seis Astra Planeta, que representavam as estrelas errantes
do céu, junto com o Sol e a Lua. Eles eram chamados de errantes porque eram pontos brilhantes
que não se moviam como as outras estrelas, mas passavam através delas.
Na cultura romana, herdeira de muitos aspectos da cultura grega, os planetas receberam nomes dos grandes deuses do Panteão, os correspondentes romanos dos deuses olímpicos. Assim,
o rápido Stilbon tornou-se o mensageiro dos deuses Mercúrio (Hermes); os brilhantes e destacados Eosforos, que traz a aurora, e Hesperos, que traz o crepúsculo, foram identificados à deusa da
beleza, Vênus (Afrodite); Pyroeis, vermelho e ardente em fogo, correspondeu ao deus da guerra,
Marte (Ares); Phaeton, o flamejante, que reinava diversas noites, mais brilhante que todas as estrelas, era o rei dos deuses, Júpiter (Zeus); Phainon, o brilhante, que de todos era o menos errante,
com seu brilho amarelo e sólido, foi identificado ao pai de Júpiter e deus do tempo, Saturno
(Cronos).
Observacionalmente, os planetas podem ser diferenciados de estrelas por uma singela característica: eles não cintilam. Diferente das estrelas, cuja imagem fica variando ao sabor da
atmosfera, oscilando e formando pontas, os planetas possuem uma luz mais sólida, firme. Isso
acontece porque os planetas no céu são pequenos discos, enquanto as estrelas são pontuais.
Mas como assim, como as estrelas são pontos? Os planetas obedecem a uma lei aparentemente
universal para lentes de aumento: quando aumentados, os objetos parecem maiores. Mas isso
não ocorre com as estrelas; por mais que se aumente o diâmetro da lente de um telescópio, elas
continuam aparecendo como pontos. Claro que esse comportamento estranho tem a ver com
as aparências. Por mais que as estrelas sejam maiores que os planetas, elas estão muito, muito
distantes; com isso, o tamanho angular deles é desprezível mesmo para os maiores telescópios já
construídos. Sua imagem que vemos, na verdade, nada mais é que a mancha gerada pelos seus
raios de luz quando passam pela perturabada atmosfera. Os planetas, ao contrário, são discos,
que já com pequenas lunetas podem ser percebidos como tal. A cintilação dos planetas acontece
só nas suas bordas, perturbando muito menos a imagem como um todo.
Falando em pequenas lunetas, é importante dizer que podemos ver coisas impressionantes
nos planetas, quando olhamos para eles com binóculos ou lunetas.
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Enquanto os planetas são discos sólidos, as estrelas são discos piscantes. Quanto a isso, há
ainda uma terceira categoria: de objetos que não se consegue definir nem como pontos, que são
difusos, nebulosos, como uma fumacinha de poeira sobre o preto do céu.
Curiosamente, alguns dos primeiros estudos sistemáticos das nebulosas vieram de um canto
diferente, dos astrônomos que estudavam cometas. Desde Tycho Brahe, os objetos cometários
haviam sido reconhecidos como objetos que povoavam os céus (e não mais meros fenômenos
atmosféricos); desde então, eles tiveram uma gigantesca importância, já que eles destruíram de
vez as Esferas Cristalinas dos Planetas. A estirpe dos caçadores de cometas era alta, ainda mais
com Halley, que descobriu um cometa periódico e apoiou a teoria newtoniana, descrevendo a
órbita de um deles como uma parábola. Foi dessa forma que, em 1784, já na época de Herschel,
foi lançado na França o Catalogue Messier, lançado pelo caçador de cometas Charles Messier. O
objetivo era deixar marcados todos os objetos difusos do céu – chamados nebulosas – para não
confundi-los com cometas, o que devia acontecer com freqüência. O Catalogue Messier possuía,
originalmente, 103 objetos. Ver Apêndice C para mais detalhes.
Herschel mesmo lançou um catálogo desse tipo; mas como ele estava mais interessado diretamente nos objetos do que em tirá-los do caminho, seu catálogo tinha aproximadamente 2500
objetos, uma marca ainda assim assustadora! Seu filho John Herschel manteve o trabalho da
catalogação do pai, viajando para o Hemisfério Sul para obter mais objetos. Juntando as suas
descobertas às do pai, John publicou o Generale Catalogue of Clusters and Nebulae, em 1864. Duas
décadas depois, em 1888, o também inglês John Dreyer, no rastro dos Herschel, lançou o New
Generale Catalogue of Clusters and Nebulae, com 7840 nuvens catalogadas! O próprio Dreyer ainda
lançou, em 1907 (já na época da crise quântica), um Index Catalogue, adicionando 5386 outros
objetos. De qualquer forma, foi o New Generale Catalogue (NGC) que ficou famoso, e que é
ainda hoje usado pela comunidade científica. O Messier (M), incomparavelmente menor, tem
números bem mais fáceis de se memorizar, e possui todos os objetos mais brilhantes; por isso, é
preferido pelos astrônomos amadores. Nos nossos textos, sempre que citarmos alguma nebulosa,
colocaremos seus números dos dois catálogos.
De qualquer forma, os estudos das nebulosas por Herschel também entravam no apoio observacional ao modelo de Wright e Kant. Herschel publicou em 1784 (o mesmo ano do catálogo do
Messier) um trabalho em que, marcando 500 diferentes nebulosas, resolvia 59 delas, ao telescópio,
como imensos conjuntos de estrelas – da mesma forma que Galileu fizera com a Via Láctea, um
século e meio antes. Assim, ficava ainda mais apoiada a idéia de vários universos-ilha espalhados
pelo espaço.
Entretanto, algumas nebulosas, como a do Anel (M57, NGC 6720) e a Grande Nebulosa de
Órion (M42, NGC 1976), não podiam ser resolvidas em pequenas estrelas nem com os melhores
telescópios. O próprio Herschel abandonou a teoria dos Universos-Ilha, diante de nebulosas
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não-resolvíveis como essas. Mas havia ainda um tipo particular de nebulosas não-resolvíveis que
apareceriam mais tarde e traçariam uma história bem particular. Olhemos mais de perto para
todos esses tipos.

13.1

Nebulosas Mesmo

As nebulosas não-resolvíveis são as mais merecedoras deste nome. Resistem aos melhores
telescópios, irredutíveis aos conjuntos de estrelas em que a Via Láctea e outras nebulosas se
decompunham. A alternativa a fazer imagens das nebulosas surgiu só no fim do século XIX:
a possibilidade de tirar espectros delas1 . Os espectros foram fundamentais na discussão sobre
a natureza das nebulosas (ver Volume V); para uma parte importante das não-resolvíveis, foi
a chave para entendê-las como, de fato, nuvens: porções de gás flutuando pelo espaço. Essas
nuvens são chamadas pelos astrofísicos de gás interestelar; para muitos, só elas herdaram o
nome “nebulosas”.
O primeiro objeto do catálogo Messier, M1, é a conhecida Nebulosa do Caranguejo (Figura 13.1),
na constelação de Taurus. Vista no telescópio óptico, M1 é uma nuvem mais ou menos simétrica,
com vários filamentos saindo dela – filamentos que, em um desenho clássico, foram desenhados
como patas, dando origem ao seu nome. Além do formato interessante, chamam atenção os
registros observacionais antigos. Segundo as tabelas chinesas, num local que corresponde a algo
próximo do centro da nebulosa, viveu, durante alguns meses de 1054 d.C., o que os chineses
chamavam de estrela hóspede. Na linguagem astrofísica ocidental contemporânea, ocorreu uma
supernova2 .

Figura 13.1: A Nebulosa do Caranguejo. À esquerda, em fotografia feita pelo Telescópio Hubble.À direita,
no desenho feito por Lord Rosse que deu origem ao seu nome.

Pensando nisso, e observando novamente a foto, vemos que ela realmente parece uma “massinha pisada”, e dá pra imaginar claramente os filamentos como restos de uma explosão muito
violenta. Essa nebulosa é o gás restante da estrela que explodiu, espalhado em uma nuvem com
um diâmetro de 11 anos-luz e densidade de aproximadamente 1300 átomos por centímetro cúbico. Esse tipo de gás interestelar é conhecido como nebulosa resto de supernova. Hoje em dia
conhecemos muitas outras nebulosas desse tipo, algumas das quais vocês terão que identificar
no fim dessa lista.
Muito mais característico é o formato da nebulosa Abell 39. Ela é perfeitamente esférica!
1 Ver
2
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Figura 13.2: À esquerda Nebulosa Planetária Abell 39 e à direita algumas outras Nebulosas planetárias.

Nebulosas com esse formato foram por muitas vezes confundidas com planetas, de onde
herdaram o nome pelo que ficaram conhecidas – nebulosas planetárias. Com um formato
desses, não podem ser meros ajuntamentos de gás; elas têm que ter origem em algum processo
mais complexo. De fato, não se demorou a encontrar anãs brancas no centro dessas nebulosas;
assim, elas passaram a ser encaradas como remanescentes da liberação das camadas superiores
das estrelas, durante sua morte. O processo de formação de anãs brancas é bem mais suave
que uma supernova, permitindo que o gás permaneça se expandindo esfericamente. Claro, nem
sempre as formas são tão regulares, mas os padrões de simetria são claros.
128- Qual desses dois tipos acima de nebulosa deve conter mais massa: os restos de supernova
ou as nebulosas planetárias?
129- A que você atribui o contorno bem definido da nebulosa Abell 39, vista na Figura 5?
Mas, afinal, de que tipo de gás são compostas as nebulosas? Provavelmente hidrogênio, já que
é o gás mais abundante (e mais simples) do universo. De fato, estima-se que há muito hidrogênio
neutro (HI) espalhado pelo espaço vazio, com temperaturas da ordem de 10 K, e densidade da
ordem de 1 átomo de hidrogênio por centímetro cúbico!
130- Talvez você não tenha idéia de quão pouco é um átomo por centı́metro cúbico. Então,
vamos tentar calcular quantos átomos por centı́metro cúbico há na nossa atmosfera, numa
cidade ao nı́vel do mar. Desde Dalton (vide Volume IV), sabe-se que num volume de 22,4
litros, nas CNTP3 , há aproximadamente 6 · 1023 moléculas de gás. Dessa forma, quantas
moléculas há no ar por centı́metro cúbico, ao nı́vel do mar?
Prosseguindo nosso tour observacional, olhemos uma constelação bastante familiar a todos
nós: Orion. Abaixo do cinturão do caçador podemos ver três estrelinhas alinhadas, mas. . . Olhe
melhor, uma delas não parece mais estranha que as estrelas que normalmente vemos? Isso também intrigou antigos observadores do céu noturno, foi até sugerido que se tratava de uma estrela
distante demais para ser bem focalizada por qualquer instrumento óptico conhecido. Messier
incluiu esse objeto em seu catálogo, nomeando-o M42. Com instrumentos melhores, no entanto,
percebeu-se que se tratava de uma figura de aspecto realmente nebuloso; mais que isso, notaramse pequenos pontos luminosos em meio à nuvem.
Observe a figura 13.3, de que esses pontinhos brilhantes no pequeno trapézio ao centro o
lembram?
3 Na linguagem química, CNTP indica Condições Normais de Temperatura e Pressão, e refere-se a um sistema sob pressão
atmosférica ao nível do mar (1atm) e à 0oC (273 K).
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Figura 13.3: A Grande Nebulosa de Órion.

Exato4 ! Se você leu atentamente o capítulo de Evolução Estelar5 , já deve ter inclusive um
palpite sobre o que é exatamente a nebulosa inteira.
131- Caso não tenha feito isto ainda, desenvolva uma hipótese sobre o que compõe M42, a Grande
Nebulosa de Órion. Você espera que as estrelas nela sejam jovens ou velhas?
Além das estrelas centrais, o gás que as circunda também emite sua própria luz. Nebulosas
com essa característica são conhecidas como nebulosas de emissão. É o caso também da Nebulosa Trífida, M20. Essa emissão apresenta linhas espectrais típicas de transições eletrônicas do
hidrogênio ionizado para o neutro (captura de elétrons). Isso nos leva a crer que essas nebulosas
de emissão se constituem, em uma parte significativa, de hidrogênio ionizado (HII), produzido
por radiação ultravioleta. As temperaturas nas nebulosas de emissão chegam a cerca de 10.000K.
132- Que possı́veis fontes de energia seriam responsáveis pela existência de nuvens de HII?

4

Em caso de dúvida: são estrelas, duh!
não leu não tem problema, não faz muita diferença aqui.

5 Se
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Figura 13.4: A Nebulosa da Trífida.

Nem toda nuvem, contudo, é formada por hidrogênio. Veja, por exemplo, a Nebulosa da Cabeça
da Bruxa (IC 2118):

Figura 13.5: A Nebulosa da Cabeça da Bruxa, com Rigel à direita.

Numa primeira olhada, ela parece de emissão; olhe, no entanto, a foto da estrela próxima
Rigel. São da mesma cor! Olhando mais detalhadamente, vemos que os espectros também são
iguais! Nebulosas desse tipo são conhecidas como nebulosas de reflexão. Contudo, um gás
simples dificilmente reflete luz; esse tipo de nuvem deve ser composto de outras substâncias. Em
nebulosas desse tipo, os materiais principais são grafite (carbono), silicatos e gelo - genericamente
chamados de poeira interestelar (contrastando com o gás interestelar‘ das outras). A densidade das
nuvens de poeira é tão baixa quanto a das de gás, coisa da ordem de 100 grãos por quilômetro
cúbico.
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Um tipo particular de nebulosa de reflexão é representado pela Nebulosa do Saco de Carvão.
Essa nebulosa é uma região escura do céu, logo a sudeste do Cruzeiro do Sul; seu material é muito
pouco transparente, formando uma barreira para a luz. Nebulosas desse tipo, subgrupo das de
reflexão, são conhecidas como nebulosas escuras. A Nebulosa do Saco de Carvão não está no
catálogo Messier; ela nunca seria confundida com um cometa e, pela sua latitude, provavelmente
sequer era conhecida pelo astrônomo do catálogo. Entretanto, era um objeto notável no céu dos
grupos indígenas brasileiros; para muitos, ela era a cabeça negra da enorme constelação da Ema.
Para os aborígines australianos, era a cabeça de uma avestruz.

Figura 13.6: Foto do céu mostrando parte da constelação Centaurus e Crux, com a Nebulosa do Saco de
Carvão logo a Sudeste da cruz.

Devido ao tamanho, as partículas de poeira espalham mais a luz com comprimento de onda
menor, o que faz com que as nebulosas de reflexão sejam mais azuladas. Mas faz também com
que as estrelas que estejam na direção da nuvem (desde que estejam atrás dela, é claro) pareçam mais vermelhas do que realmente são, pois a luz azul vinda das estrelas é mais desviada.
Este efeito é conhecido como avermelhamento interestelar. O mesmo efeito acontece no pôr-do-sol,
quando a luz do Sol atravessa uma camada maior de atmosfera até chegar a nós e, assim, a poluição do ar, o oxigênio e a poeira desviam ainda mais sua luz azul, tornando-o mais avermelhado.
A Lua também sofre efeito semelhante quando está nascendo ou se pondo.

13.2

Aglomerados

Vamos agora às nebulosas resolvíveis, que deixaram de ser chamadas nebulosas, passando à
categoria de aglomerados. Comecemos com uma “estrela” meio difusa, de quarta magnitude, no
dorso da constelação de Centarus. Ela foi nomeada por Johan Bayer (o homem da nomeação das
estrelas) como ω Centauri. Mas vejamos com uma imagem ampliada por um telescópio pequeno:
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Figura 13.7: ω Centauri

Como se observa na figura, o objeto é claramente um grande amontoado de estrelas, milhões
delas para falar a verdade, espalhadas por um diâmetro de quase 200 anos-luz e apenas distanciadas entre si por cerca de 0,1 ano-luz no centro do aglomerado. Assim, há uma forte interação
gravitacional entre elas, que mantém o conjunto coeso. Há pouco gás interestelar e as estrelas são
bem vermelhas, e portanto velhas. Encontramos alguns grupos semelhantes a ω Centauri, todos
com pouco ou nenhum gás e pelo menos alguns milhares de estrelas, já idosas. Por seu formato
esferoidal, eles são chamados de aglomerados globulares. O aglomerado em Centauro é o
mais brilhante dessa classe, e peculiarmente apresenta várias gerações de estrelas.
Mas existem outros tipos bem diferentes de aglomerados de estrelas, que não estão juntas
necessariamente por gravidade. O mais destacado fica no parente menos humanizado do Centaurus. As Plêiades (M45), figura 13.8, um dos dois padrões mais característicos de Taurus. Entre
alguns grupos indígenas brasileiros, elas são conhecidas como Eixu, o ninho de abelhas.

Figura 13.8: As Plêiades.

A razão pela qual as Plêiades aparecem no Catálogo Messier é estranha, já que dificilmente
qualquer um com mais de dez anos de idade confundiria, a olho nu, esse conjunto com qualquer
cometa. As Plêiades sequer são vistas com aspecto nebuloso a olho nu. Há aproximadamente 500
estrelas no conjunto, sete das quais se destacam no céu. Note a coloração das estrelas, elas são
bem azuladas, ou seja, devem ser muito jovens. Perceba também que elas estão envoltas numa
mesma nuvem molecular gigante, de cujo gás parecem se formar.
129

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 1 - Céu

Aliás, a formação estelar é intensa e cria as conhecidas regiões HII. A própria morte de estrelas
deve criar ondas de pressão que induzem a formação de novas destas. As estrelas estão aí juntas
por terem se originado de uma nuvem de gás comum, e se encontram mais dispersas que nos
aglomerados globulares. Pelo fato de os corpos estarem mais “livres”, objetos desse tipo são
denominados aglomerados abertos e costumam apresentar bem menos estrelas, centenas ou
dezenas delas.
Taurus apresenta ainda outro padrão muito característico: Híades, o aglomerado aberto mais
próximo de você6 . Suas principais estrelas formam no céu um distinto V de uns 4◦ , incluindo
Aldebaran em uma das pernas do V. Mas alfa tauri, muito mais brilhante que todas as híades,
não faz parte do aglomerado.
133- Que tipo de aglomerado pode ser encontrado no centro da Grande Nebulosa de Órion?

13.3

Espirais

Em 1845, usando o primeiro telescópio maior que o maior de William Herschel, o irlandês William Parsons, Lord Rosse (o mesmo da Nebulosa do Caranguejo), fez um surpreendente desenho
da nebulosa M51 (depois conhecida como Galáxia do Redemoinho):

Figura 13.9: Desenho de Lord Rosse representando a Galáxia do Redemoinho.

Era uma nebulosa em forma de espiral! E não foi a única: o próprio Lord Rosse descobriu
uma ou duas dezenas de nebulosas espirais, e assim o fizeram outros depois dele. Um tipo
muito particular de nebulosa, não-resolvível, surgia. No fim daquele século, com a invenção da
fotografia e, mais especificamente, da astrofotografia, a própria Nebulosa de Andrômeda (M31
ou NGC 224) também foi descoberta uma espiral. Mas Andrômeda possui duas “nebulosassatélite”; quando se observou isso, a hipótese dominante passou a ser que M31 era um sistema
solar em formação!
Entretanto, o debate contra a hipótese de Andrômeda ficar fora da Galáxia permaneceu. Ele só
foi resolvido em 1922, quando um colega de Shapley no gigantesco Observatório Mount Wilson,
6 A não ser, é claro, que você esteja sentado em outra parte da Via-Láctea, ou em outra galáxia, e, nesse caso, o CCD
ficaria muito feliz em receber comentários sobre os textos. Nossos radiotelescópios estão atentos!
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Figura 13.10: Da esquerda para direita: A Nebulosa de Andrômeda e destaques para duas de suas companheiras, M32 e M110, respectivamente.

Califórnia, chamado Edwin Powell Hubble (ainda falaremos muito dele), achou cefeidas em M31.
Essas cefeidas davam uma distância de 285.000 pc para a nebulosa, muito maior que qualquer
estimativa de tamanho para a Via Láctea. E mais: sabendo a distância da nebulosa e observando
seu diâmetro angular, podia se estimar seu diâmetro real, que seria de. . . 20 000 pc – dois terços
do diâmetro da Via Láctea inteira!!! Era a primeira Outra Galáxia definitivamente confirmada7 !
Entretanto, nem todas eram morfologicamente como M31. As nebulosas-satélite de Andrômeda (M32 e M110), sendo satélites, também deviam ser galáxias; não obstante, elas não apresentavam o padrão espiral.
Galáxias como essas são chamadas de galáxias elípticas, por seu formato. Além disso,
caracterizam-se também por apresentarem muitas estrelas velhas, pouca poeira e gás escasso.
Encontramos elípticas de muitos tamanhos, desde poucos milhares a milhões de anos-luz de
diâmetro. As elípticas gigantes, que têm massas de até 10 trilhões de massas solares, são raras,
mas as elípticas anãs são o tipo mais comum de galáxia. Acredita-se que ω Centauri, por exemplo,
era na verdade o núcleo de uma galáxia anã capturada pela Via Láctea.
Galáxias como Andrômeda e a Via Láctea, analogamente, são chamadas de galáxias espirais,
sendo formadas por estrelas tanto jovens quanto velhas. Apresentam diâmetros que variam de
5.000 a mais de 25.000 parsecs, e estima-se que suas massas variam de 10 milhões a 10 trilhões
de vezes a massa do Sol (1010 a 1013 M ).
Dentre as espirais, passou ainda a ser bastante freqüente um grupo particular, ao qual pertence NGC 1300:

Figura 13.11: A galáxia NGC 1300.
7

Os valores aceitos hoje são na verdade de 775 ± 22 kpc para a distância à M31 e de 43 ± 1 kpc para seu diâmetro.
Hubble, quando fez seus cálculos, confundiu Cefeidas e variáveis W Virginis (semelhantes à Cefeidas, mas pertencendo
à população II de estrelas) errando por um fator maior que dois, mas ainda assim estando coerente quanto à ordem de
grandeza.
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Elas possuem uma barra que a atravessa, passando pelo seu núcleo e se desenvolvendo em
braços espirais; por essa razão, são chamadas de galáxias espirais barradas. Hoje se acredita
que a barra surge depois da formação da espiral, em resposta a alguma perturbação gravitacional
externa (como uma galáxia companheira, por exemplo). Ou ela pode ser formar simplesmente
como conseqüência da distribuição assimétrica da matéria no disco galáctico.
Além desses formatos característicos, existe uma grande variedade de formas de galáxias, sem
simetria circular ou rotacional evidente. Veja, por exemplo, a Pequena Nuvem de Magalhães:

Figura 13.12: A pequena Nuvem de Magalhães.

Galáxias desse tipo são genericamente denominadas galáxias irregulares. Essa última e
a Grande Nuvem de Magalhães são provavelmente os exemplos mais ilustres. Em termos de
composição, as galáxias irregulares lembram as espirais pela presença de um disco de gás e pelo
seu conteúdo estelar, que inclui estrelas jovens e velhas.
Foi Hubble que, em 1936, propôs esse sistema de classificação morfológica de galáxias, dividido em quatro grupos, que é usado ainda hoje. Ademais, na classificação de Hubble, as Espirais
se subdividem em Sa, Sb e Sc, para as comuns e SBa, SBb e SBc para as barradas (a – braços pequenos e bem enrolados, núcleo grande; c – braços grandes e mais abertos, núcleo pequeno). Já
as elípticas subdividem-se nos grupos E0 a E7, de acordo com o seu grau de achatamento. Assim,
uma galáxia de excentricidade em torno de 0,5 é do grupo E5. O curioso é que a classificação
só vai até E7, provavelmente porque galáxias com excentricidade maior que 0,7 seriam muito
instáveis. Em todo caso, é importante observar – e isso é uma forte crítica a essa classificação –
que essa classificação se baseia na forma aparente da galáxia, como a vemos aqui da Terra; não no
formato verdadeiro8 .
Finalmente, como intermediário entre os dois tipos principais (espirais e elípticas), estão galáxias que apresentam disco, núcleo e halo, mas não possuem estrutura espiral, chamadas de
galáxias lenticulares e representadas por S0. A classificação de Hubble pode ser esquematizada na seguinte forquilha, idealizada por ele:
Assim, a Galáxia de Andrômeda pode ser classificada como Sb, M32 como E2 e M110 como
E5.
8

Imagine uma bola de futebol americano, vista de duas formas: Primeiro, de lado, parecendo uma elipse bem
achatada. À medida que se vai virando a mesma, de modo a ter-se sua “ponta” apontando pra gente, ela vai se tornando
menos excêntrica, até parecer um círculo quando vista na direção do seu eixo maior. Assim, uma bola de futebol
americano, embora tenha excentricidade em torno de 0,6 seria classificada como uma bola E1, se vista pela ponta.
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Figura 13.13: A Classificação Morfológica de Galáxias segundo Hubble.

134- Porque as galáxias elı́pticas são mais vermelhas que as espirais?
135- Sabemos que, como os planetas em torno de uma estrela, as galáxias não colapsam porque
suas partes orbitam o núcleo. Mas as galáxias elı́pticas não têm rotação aparente. Então
porque elas não colapsam?
136- (IAO 2005) Astrônomos encontram uma “estrela” de tipo espectral A0, cuja posição no
diagrama Hertzprung-Russell é de aproximadamente -7mag ∼ -8mag ! Isto é, muito acima
da seqüência principal. Considere que essa ”estrela”seja um aglomerado que consiste de
muitas estrelas idênticas e estime o número possı́vel de estrelas no aglomerado.
137- Na páginas seguinte você pode ver uma bela foto da Galáxia do Redemoinho (aquela desenhada por Lord Rosse), também conhecida como M51a ou NGC 5194, ao lado de uma
companheira sua (acima, à direita):
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Classifique cada Galáxia e, em seguida, diga o que são os pontinhos vermelhos em M51a,
atentando para sua posição relativa aos braços da galáxia.
138- Abaixo e à esquerda você pode ver uma foto da Nebulosa da Águia (M16, NGC 6611, IC
4703), localizada na constelação Serpens; à direita está um detalhe da parte central da
nebulosa:

Que tipo(s) de nebulosa(s) você consegue identificar nas fotos? Que objetos você acha que
estão dentro das colunas vistas no detalhe?
139- Procure imagens dos seguintes objetos e tente descobrir, apenas por elas, de que se tratam:
(a) M 7 (NGC 6475):
(b) M 15 (NGC 7078):
(c) M 40 (não tem NGC):
(d) M 44 (NGC 2632):
(e) M 49 (NGC 4472):
(f) M 63 (NGC 5055):
(g) M 105 (NGC 3379):
(h) M 97 (NGC 3587):
140- Escolha um objeto do catálogo Messier, e o observe a olho nu. Anote seu número de
catálogo, e todos os demais dados que você tenha observado e queira anotar. Leve as
anotações para algum telescópio, aponte para ele e divirta-se!
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Via Láctea
Entre as nebulosas, há uma bem grande, conhecida pelo Hug-Bug: uma grande faixa branca,
leitosa, atravessando o céu de lado a lado, menos concentrada em algumas regiões, mais em
outras. Os gregos chamaram essa faixa de Gala Axias (gala, leite, o mesmo radical de galactose;
axias, eixo), que tem a mesma metáfora inspiradora do termo latino Via Lactea, o Caminho de
Leite.
Com seu óculo-de-alcance, Galileu conseguiu distinguir pequenos pontinhos nesse tapete brilhante, dizendo que esse caminho de leite se tratava uma concentração muito grande de estrelas:
O que observamos em terceiro lugar foi a natureza e o caráter da própria Via Láctea,
que pude examinar com os sentidos graças ao óculo, dirimindo assim, com a certeza
que dão os olhos, todas as controvérsias que têm atormentado durante tantos séculos
os filósofos e liberando-os das disputas verbais. A Galáxia não é pois outra coisa que
um conglomerado de inumeráveis estrelas reunidas em nuvens. A qualquer região
que se dirija o óculo, imediatamente se apresenta à vista uma enorme quantidade de
estrelas.
Dito de outra maneira: as estrelas não estão distribuídas aleatoriamente no céu, mas concentradas quase todas em uma faixa estreita da esfera celeste. Um século e meio mais tarde, em
1750, o inglês Thomas Wright escreveu um trabalho sobre isso, Original Theory of the Universe, que
influenciou bastante o livro de 1755 de Immanuel Kant, um dos maiores filósofos da história. O
livro de Kant, com uma abordagem mais filosófica, pretende dar conta da origem e da constituição do universo. Lembre-se: o Principia do Newton foi publicado em 1687, quase 70 anos antes
disso! Ou seja, na época em que Wright e Kant escreveram, a mecânica newtoniana já estava em
seu auge; a construção de Kant tem a mecânica e a gravitação como princípios fundamentais.
Com relação às estrelas, o autor as admite como grandes esferas luminosas, semelhantes ao
Sol, e imagina perfeitamente muitos outros sistemas solares em torno delas, ao longo do universo.
É uma visão bem parecida com a que Giordano Bruno defendia anos antes de Galileu:
Não somente um Sol, mas incontáveis universos solares; não uma só terra, em um
único mundo, mas duzentos mil, digo, em infinitos mundos.
No entanto difere em um ponto fundamental – precisamente no ponto de incluir uma explicação para as estrelas da Via Láctea. Assim, à semelhança do Sistema Solar, ele imagina que as
estrelas se distribuam em um plano preferencial que, projetado na Esfera Celeste, representaria a
Via Láctea. O Sol, sendo uma estrela, também estaria nesse plano. Claro que haveria estrelas fora
do plano, que são as estrelas que vemos fora da Via Láctea. Em resumo, algo similar à seguinte
figura:
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Figura 14.1: NGC 4594, usada como modelo para a concepção de Galáxia de Kant.

Para ser de acordo com a teoria newtoniana, Kant ainda adiciona outro postulado: a Via
Láctea teria que estar em rotação! Sem isso, sem força centrífuga, pela ação da gravidade mútua,
as estrelas colapsariam. Mas Kant foi ainda mais longe: da mesma maneira que existiam várias
estrelas, deveriam existir várias Vias Lácteas, à semelhança daquela em que estamos. Cada uma
dessas galáxias, isoladas, funcionaria como um universo autônomo (da mesma forma que cada
estrela possuiria um sistema autônomo de planetas), como um universo-ilha. E adivinhe: que
objetos do céu foram tomados como essas outras galáxias? As nebulosas! Foi assim com a
Nebulosa de Andrômeda, com as Nuvens de Magalhães, etc.
Nessa época, Wilhelm Herschel ainda era um jovem músico em Hannover, que se mudaria em
breve para a Inglaterra por causa da Guerra dos Sete Anos. Ele se tornaria um dos mais virtuosos
astrônomos observacionais da Europa Moderna, comparável ao célebre Tycho Brahe. Como Brahe
fora famoso pelos seus instrumentos muito precisos para a astronomia de posição, Herschel se
tornaria famoso em seu tempo pela grande qualidade das suas lentes e seus telescópios.
Herschel deu contribuições bastante diversas à astronomia; a mais famosa foi certamente a
descoberta de Urano, em 1781. Entretanto, com relação à galáxia, sua contribuição foi desenvolver
observacionalmente as idéias teóricas de Kant. Ele usou, pela primeira vez, um método estatístico
em astronomia, deixando felizes os fãs dos capítulos de gráficos e tratamentos de dados. O
método é simples e parte de uma suposição ainda mais simples: em larga escala, as estrelas se
distribuem uniformemente no céu. Assim, ele dividiu todo o céu (ou a parte dele visível na
Inglaterra) em 683 regiões, cada uma com área aproximada de um quarto da Lua Cheia, área que
ele podia fazer caber numa imagem de seu telescópio. Em cada uma dessas áreas, ele contava
todas as estrelas que poderia ver em seu telescópio; assim, supondo as estrelas distribuídas
uniformemente no céu, quanto mais estrelas houvesse numa dada área, maior seria a porção de
galáxia naquela direção.
Trabalhando dessa forma, ele fez um mapa para o nosso universo-ilha em 14.2. Como todo
trabalho observacional, o de Herschel dava espaço para muitas controvérsias sobre os detalhes
do método experimental usado. Hoje, a principal crítica observacional que se faz ao modelo
do Herschel é que ele não fazia idéia da existência de gás interestelar, que que pode absorver e
reemitir muito da luz das estrelas que chegaria até nós. Assim, por exemplo, o GRANDE vazio à
esquerda, entre os dois braços maiores, deve-se a uma grande nuvem de gás escura, que absorve
a maior parte da luz das estrelas atrás dela, tornando-as parcial ou totalmente invisíveis.

141- Em que constelação está essa nuvem de gás?
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Figura 14.2: A Galáxia segundo Wilhelm Herschel. O ponto preto perto do centro é o Sol.

Mas isso não diminui a qualidade do trabalho de Herschel; pelo contrário, o fato de ser um
trabalho amplamente criticado e debatido só mostra o quanto ele foi relevante para a o trabalho
científico. As técnicas estatísticas iniciadas por Herschel fizeram grande sucesso, em sucessivas
novas análises. Em 1785, o primeiro modelo proposto por Herschel tinha 1800 pc de diâmetro,
mas em 1806 ele próprio aumentou o diâmetro estimado para 6000 pc. A culminação desses
trabalhos veio mais de um século depois, em 1912, no chamado universo de Kapteyn. Segundo
esse modelo, a Galáxia teria a forma de uma lente, com diâmetro maior que aproximadamente
17.000 pc! Nesse modelo, o Sol continuava bastante perto do centro – a apenas 700 pc dele, sendo
mais exato.
Então houve um grande debate sobre a natureza das Galáxias. A continuação da história fica
para o Volume V.
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Apêndice A

Constelações da IAU
A lista das 88 constelações oficiais da IAU, em ordem alfabética. No nome latino, aparece entre
parênteses a terminação do nome no caso genitivo. O caso genitivo é usado para indicar posse,
como o ’s em inglês (p. ex.: alfa do aquário se escreve α aquarii).
abrev. latim (-gen.)

português

hem.

And

Andromeda (-dæ)

Andrômeda

N

Ant
Aps

Antlia (-iæ)
Apus (-podis)

Máquina Pneumática
Ave do Paraíso

S
S

Aqr

Aquarius (-rii)

Aquário

S

Aql

Aquila (-læ)

Águia

N-S

Ara

Ara (ræ)

Altar

S

Ari

Aries (-ietis)

Carneiro

N

Aur

Auriga (-gæ)

Cocheiro

N

Boo

Boötes (-tis)

Boieiro

N

Cae
Cam

Caelum (-li)
Camelopardus (-dalis)

Buril
Girafa

S
N

Cnc

Cancer (-ncri)

Caranguejo

N

CVn

Canes Venatici (-ticorum)

Cães de Caça

N

CMa

Canis Major (-ris)

Cão Maior

S

CMi

Canis Minor (-ris)

Cão Menor

N

Cap

Capricornus (-rnii)

Capricórnio

S

Car

Carina (-næ)

Quilha

S

Cas

Cassiopea (-peæ)

Cassiopéia

N

Cen

Centaurus (-ri)

Centauro

S

Cep

Cepheus (-ei)

Cefeu

S

Cet

Cetus (-ti)

Baleia

S

principais estrelas
Alpheratz, Mirach, Almaak,
Adil

Sadalmelik, Sadalsuud,
Sadalachbia, Skat, Albali
Altair, Alshain, Tarazed, Deneb
el Okab
Hamal, Sharatan, Mesarthim,
Botein
Capela, Menkalinan, Al Anz,
Hoedus II, Hassaleh
Arcturus, Nekkar, Serginus,
Izar, Mufrid

Acubens, Altarf, Asellus
Borealis, Asselus Australis
Cor Caroli, Chara
Sirius, Murzim, Muliphen,
Wezen, Adara
Prócion, Gomeisa
Prima Giedi, Secunda Giedi,
Dahib, Nashira
Canopus, Miaplacidus, Avior,
Turais
Schedar
Rigil Kentaurus, Agena,
Menkent
Alderamin
Menkar, Difda, Kaffaljidhma,
Baten Kaitos
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português
Camaleão
Compasso
Pomba

hem.
S
S
S

principais estrelas

Cabeleira de Berenice

N

Diadem

Coroa Austral

S

CrB

latim (-gen.)
Chamaeleon (-ntis)
Circinus (-ni)
Columba (-bæ)
Coma Berenices
(-mæ...-ces)
Corona Australis
(-næ...-lis)
Corona Borealis (-næ...-lis)

Coroa Boreal

N

Crv

Corvus (-vi)

Corvo

S

Crt

Crater (-ris)

Taça

S

Cru

Crux (-ucis)

Cruzeiro do Sul

S

Cyg

Cygnus (-gni)

Cisne

N

Del

Delphinus (-ni)

Golfinho

N

Dor

Dorado (-dus)

Dourado

S

Dra

Draco (-nis)

Dragão

N

Equ

Equuleus (-lei)

Cavalo Menor

N

Eri

Eridanus (-ni)

Erídano

S

For

Fornax (-nacis)

Forno

S

Gem

Gemini (-norum)

Gêmeos

N

Gru

Grus (-uis)

Grou

S

Her

Hercules (-lis)

Hércules

N

Hor
Hya
Hyi
Ind
Lac

Horologium (-gii)
Hydra (-dræ)
Hydrus (-dri)
Indus (-di)
Lacerta (-tæ)

Relógio
Hidra Fêmea
Hidra Macho
Índio
Lagarto

S
S
S
S
N

Leo

Leo (-nis)

Leão

N

LMi
Lep

Leo Minor (-nis..-ris)
Lepus (-poris)

Leão Menor
Lebre

N
S

Lib

Libra (-bræ)

Balança

S

Lup
Lyn
Lyr
Men
Mic
Mon
Mus
Nor
Oct

Lupus (-pi)
Lynx (-ncis)
Lyra (-ræ)
Mensa (sæ)
Microscopium (-pii)
Monoceros (-otis)
Musca (-cæ)
Norma (-mæ)
Octans (-ntis)

Lobo
Lince
Lira
Mesa
Microscópio
Unicórnio
Mosca
Régua
Octante

S
N
N
S
S
S
S
S
S

Oph

Ophiuchus (-chi)

Ofiúco

N-S

abrev.
Cha
Cir
Col
Com
CrA
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Fact, Wezn

Alfecca, Nusakan
Alchiba, Kraz, Gienah Ghurab,
Algorab, Minkar
Alkes
Estrela de Magalhães, Mimosa,
Rubídea, Pálida, Intrometida
Deneb, Albireo, Sadr, Gienah
Cygni
Sualocin, Rotanev, Deneb
Dulfim
Thuban, Rastaban, Eltanin, Tyl,
Edasich
Kitalpha
Achernar, Cursa, Zaurak, Rana,
Azha
Castor, Pollux, Almeisan,
Alhena, Wasat
Alnair, Ponta Azul, Ponta
Vermelha
Ras Algethi, Kornephoros,
Sarin, Maasim, Cujam
Alphard, Cor Hydrae
Alnair
Regulus, Denebola, Al Gieba,
Zozma, Ras Elased
Praecipula
Arneb, Nihal
Zubenelgenubi,
Zubeneschamali
Men
Vega, Sheliak, Sulafat

Rasalhague, Cebalrai, Yed Prior,
Yed Posterior, Marfik
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Capítulo A: Constelações Oficiais

abrev. latim (-gen.)

português

hem.

Ori

Orion (-onis)

Órion

N-S

Pav

Pavo (-onis)

Pavo

S

Peg

Pegasus (-si)

Pégaso

N

Per

Perseus (-sei)

Perseu

N

Phe
Pic

Phoenix (-nicis)
Pictor (-ris)

Fênix
Pintor

S
S

Psc

Pisces (-scium)

Peixes

N

PsA
Pup
Pyx
Ret
Sge

Piscis Austrinus (-ces...-ni)
Puppis (-pis)
Pyxis (-xidis)
Reticulum (-li)
Sagitta (tæ)

Peixe Austral
Popa
Bússola
Retículo
Flecha

S
S
S
S
N

Sgr

Sagittarius (-rii)

Sagitário

S

Sco

Scorpius (-pii)

Escorpião

S

Scl
Sct
Ser
Sex

Sculptor (-ris)
Scutum (-ti)
Serpens (-ntis)
Sextans (-ntis)

Escultor
Escudo
Serpente
Sextante

S
S
N-S
S

Tau

Taurus (-ri)

Touro

N

Tel
Tri

Telescópio
Triângulo

S
N

Ras al Mothallah

Triângulo Austral

S

Atria

Tuc

Telescopium (-pii)
Triangulum (-li)
Triangulum Australe
(-li...-lis)
Tucana (-næ)

Tucano

S

UMa

Ursa Major (-sæ.̇.-ris)

Ursa Maior

N

UMi
Vel

Ursa Minor (-sæ.̇.-ris)
Vela (-lorum)

Ursa Menor
Vela

N
S

Vir

Virgo (-ginis)

Virgem

N-S

Vol
Vul

Volans (-ntis)
Vulpecula (-læ)

Peixe Voador
Raposa

S
N

TrA

principais estrelas
Betelgeuse, Rigel, Bellatrix,
Mintaka, Alnilam
Peacock
Markab, Scheat, Algenib, Enif,
Homam
Mirphak, Algol, Atik, Miram,
Menkib
Ankaa
Al Rischa, Fum al Samakah,
Torcularis
Fomalhaut
Naos, Azmidiske

Sham
Rukbat, Arkab Prior, Arkab
Posterior, Kaus Meridionalis
Antares, Graffias, Dschubba,
Lesath, Shaula

Unukalhai
Aldebaran, Alnath, Hyadum I,
Hyadum II, Ain

Dubhe, Merak, Phad, Tania
Borealis, Tania Australis
Polaris
Suhail al Muhlif, Alsuhail
Spica, Zavijah, Auva,
Vindemiatrix, Heze
Anser
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Apêndice B

Estrelas na Intimidade
Já houve uma época em que os homens estabeleciam uma relação intima com as estrelas.
Eram como amigos, que davam conselhos nas horas certas, diziam o que fazer e quando fazer.
Dessa intimidade, o homem começou a apelidar as estrelas. Os árabes foram o povo que mais
contribuiu com a nomenclatura estelar. É possível, pelo nome, entender o formato da constelação,
bem como a imagem que possuía cada estrela.
Segue abaixo a lista das principais estrelas de cada constelação oficial. Na primeira coluna,
a classificação de Bayer; na segunda, o nome mais famoso (em alguns raros casos, fornecemos
mais de um nome); na terceira, a etimologia do nome respectivo. Nela, usamos as seguintes
abreviações para línguas: ar. para árabe, lt. para latim, gr. para grego, pr. para persa/farsi, cn.
para chinês, it. para italiano. Na quarta coluna, as magnitudes aparentes; na quinta coluna o
tipo espectral, classe de luminosidade e informações extras – para as quais usamos as seguintes
abreviações: bin para estrela binária, bin spec para binária espectroscópica, bin ecl para binária
eclipsante, mult para sistemas múltiplos (seguido, entre parênteses, pelo número de estrelas do
sistema), plt! para estrela que possui planeta, var para variável (seguido, entre parênteses, pelo
tipo de variável a que pertence).

α
β
γ

Alpheratz
Mirach
Almak

Andrômeda
ar. surrat al-faras: umbigo da égua
ar. mı̄zar: cintura
ar. al-’anaq al-’ard: o caracal

α

Altair

β
γ
ζ
λ

Alshain
Tarazed
Deneb Elokab
Althalimain

Águia
ar. at-ta’ir: voadora, de an-nasr at-ta’ir: a águia
˙˙
˙˙
voadora
pr. eixo, de al-šāhı̄n tarāzu: o eixo da balança
pr. balança, de al-šāhı̄n tarāzu
ar. ðanab al-’uqāb: cauda do falcão
ar. al-thalı̄main: os dois avestruzes

α
β
γ
δ
e
ζ
θ

Sadalmelik
Sadalsuud
Sadachbia
Sheat
Albali
Sadaltager
Ancha

Aquário
ar. sa’d al-malik: sorte do rei
ar. sa’d al-su’ūd: sorte das sortes
ar. sa’d al-’akhbiyah sorte das tendas
ar. ši’at: desejo
ar. al-bāli: o sorvedouro
ar. sa’d al-tājir: sorte do mercador
lat. ancha: anca
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2,1
2,1
2,2

A0 Vp bin spec
M0 III
K3 IIb mult (1+3)

0,8

A7 V

3,7
2,8
3
3,4

G8 IV
K3 II
A0 V n
B9 V n

3
2,9
3,8
3,3
3,8
3,6
4,2

G2 Ib
G0 Ib
A0 V
A1 V
3 V bin
G8 III
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α

Menkar

β

Difda

γ
ζ
η
ι
o

Alkaffaljidhma
Baten Kaitos
Deneb Algenubi
Deneb Ashemali
Mira Ceti

α
β
γ
e
η
θ
µ

Arcturus
Nekkar
Seginus
Izar
Mufrid
Asellus Primus
Alkalurops

α

Diadema

Capítulo B: Estrelas na Intimidade
Baleia
ar. mankhar al-hut: focinho do peixe
˙
ar. dafda’: sapo, de ad-dafda’ ath-thānı̄, o
˙
˙ ˙
segundo sapo
ar. al-kaf al-jiðmā: a mão decepada
ar. batn qaytus: barriga do Cetus
ar. ðanab al-janūbi: cauda sul
ar. ðanab aš-šamāli: cauda norte
lat. mira stella: estrela maravilhosa

2,5

M1 IIIa var(irr)

2

K0 III

3,5
3,7
3,4
3,6
3

A3 V mult(3)
K2 III bin spec
K2 III bin spec

ar. ’izār: véu
ar. mufrid ar-ramih: solitária do lanceiro
˙
lat. asellus primus: primeiro asno
gr. kalaurops: cajado

0
3,5
3
2,4
2,7
4
4,3

K2 IIIpe
G8 IIIa
A7 III var(δ Scu)
G0 IV
K0 III bin
F7 V
F0 V bin

Cabeleira de Berenice
gr. diádēma: faixa, tiara

4,3

F5 V bin

2,9

A0p bin

4,2
5

G0 V
C5J var

-1,5
2
4,1
1,9
1,5
3
2,4

A1 V bin
B1 II var(β Cep)
B8 II
F8 Ia
B2 II
B5 Ia var(α Cyg)
B5 Ia bin spec

Boieiro
gr. arktouros: guarda da ursa, de arktos: ursa
ar. baqār: pastor

M7 IIIe var(Mira)

α

Cor Caroli

β
γ

Chara
La Superba

Cães de Caça
lat. cor caroli: coração de Carlos, do Rei
Charles I da Inglaterra (1600-1649)
gr. khará: deleite
it. la superba: a magnífica

α
β
γ
δ
e
ζ
η

Sirius | MT
Murzim | AP
Mulifein | RO
Wezen | RR
Adhara | TO
Furud
Aludra

gr.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.

α
β

Procyon | AM
Gomeisa

Cão Menor
gr. pro kyon: antes do cão | pt. Amazonas
ar. al-ghumaisa: a chorosa

0,4
2,9

F5 V bin
B8 V var(γ Cep)

α
β
γ
δ

Algiedi
Dabih
Nashira
Deneb Algiedi

Capricórnio
ar. al-jadı̄: a cabra
ar. al-dhābih: o carniceiro
˙
ar. sa’d nashirah: o que traz sorte
ðanab al-jadı̄: rabo da cabra

3,6
3,1
3,7
2,9

G3 Ib bin
K0 II mult(3+2)
F0p var(α CVn)
A7 III mult(3) ecl

Cão Maior
seirios: brilhante | pt. Mato Grosso
murzim: arauto, anunciador | pt. Amapá
muhlifayn: jurado | pt. Rondônia
˙
al-wazn: peso | pt. Roraima
al-aðārā: as virgens | pt. Tocantins
al-qird: os macacos
al-aðrā: a virgem

145

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 1 - Céu

Acubens
Altarf
Asellus Borealis
Asellus Australis
Tegmine

Caranguejo
ar. al-zuban: a garra
ar. at-tarfah: o olhar
˙˙
lat. asellus borealis: pequeno asno do norte
lat. asellus australis: pequeno asno do sul
lat. tegmen: carapaça

4,2
3,5
4,7
3,9
4,6

A5m bin
K4 III
A1 IV
K0 III
F7 V mult(2+2)

α
β
γ

Hamal
Sheratan
Mesarthim

Carneiro
ar. ra’s al-hamal: cabeçca do carneiro
˙
ar. aš-šarātān:os dois signos
˙
ar. mutTarTim: o carneiro gordo

2
2,6
4,6

K2 III
A5 V bin
B9 V bin

α
β

Cheddar
Caf

2,2
2,3

K0 IIIa
F2 III var(δ Sct)

γ

Tsi | Navi

2,5

B0 IVe var(γ Cas)

δ
e

Rukbah

2,7
3,4

A5 IIIv bin ecl
B3 III

α

Kitalfa

3,9

G0 III+ bin spec

α

Alderamin

Cefeu
ar. að-ðirā’ al-yamı̄n: o braço direito

2,4

β

Alfirk

ar. al-friqa’: o rebanho

3,2

γ

Alrai
Estrela Granada de
Herschel

ar. ar-rā’ı̄: o pastor
vermelho granado, a cor + William Herschel
(1738-1822)

3,2

A7 IV var(δ Sct)
B2 IIIe mult(3)
var(β Cep)
K1 IVe bin plt!

4,1

M1 I var(µ Cep)

α
β
γ
θ

Rigil Kentaurus
Hadar
Muhlifain
Menkent

ar.
ar.
ar.
ar.

0
0,6
2,2
2,1

G2 V mult(3)
B1 III var(β Cep)
A1 IV bin
K0 III

α
β
γ
δ
e

Deneb
Albireo
Sadr
Gienah 1 | Rukh
Gienah 2 | Outra

Cisne
ar. ðanab ad-dajājā: cauda da galinha
ar. minqār ad-dajājā: bico da galinha
ar. sadr: peito
˙
ar. al-janah: a asa
˙
ar. al-janah: a asa
˙

1,2
3,1
2,2
2,9
2,5

A2 Ia
K2 II bin
F8 Ia
B9 III mult(3)
K0 III

α
β
γ
δ
ζ

µ

Cassiopéia
ar. sadr: peito
˙
ar. kaf : palma da mão
cn. cè: chicote | Ivan de trás para frente, de
Virgil Ivan Grissom (1926-67)
ar. rukba’: joelho

Cavalo Menor
ar. qit’a al-faras: parte do cavalo
˙

Centauro
ar-rijl al-qantūris: pé do centauro
˙
al-ard’: terra
muhlifayn: jurado
˙
al-mankib: o ombro

Cocheiro
α

Capella

ar. capella: pequena cabra, de capra: cabra

0,1

β

Menkalinan

1,9

ζ

Haedus I | Sadatoni

3,7

K5 II bin ecl

η
θ
ι

Haedus II
Mahasim
Kabdilinan

ar. al-mankib ði-l-’inan: o ombro do cocheiro
lat. hædus: criança | ar. as-sā’id ath-thani: o
segundo braço
lat. hædus: criança
ar. al-mi’sam: o pulso
˙
ar. al-ka’b ði-l-’inan: o tornozelo do cocheiro

G8 III bin spec
mult(2+2)
A1m IV bin

3,2
2,6
2,7

B3 V
A0p bin
K3 II

146

Volume 1 - Céu

α

Alfeka | Gemma

β

Nusakan

α
β
γ
δ

Achiba
Kraz
Gienah Gurab
Algorab

δ
e

Acrux | Estrela de
Magalhães | SP
Becrux | Mimosa |
RJ
Gacrux | Rubídea |
BA
Pálida | MG
Intrometida | ES

α
β
γ
δ
e
η
ζ
ι
λ
ξ
χ

Thuban
Rastuban
Eltanin
Altais
Tyl
Aldhibain I
Aldhibain II
Edasich
Gianfar
Grumium
Batentaban

α
β
γ
δ
η
θ
o
υ

Achernar
Cursa
Zaurak
Rana
Azha
Acamar
Beid
Theemin

α
β
γ
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Coroa Boreal
ar. al-nayyir al-fakka: a bela do (anel) quebrado
lat. gemma: gema

2,2

A0 V bin ecl

3,7

A9p

4
2,7
2,6
2,9

F2 IV
G5 II
B8 III
A0 IV

1,4

B0 IV mult(2+1+1)

1,2

B0 III bin var(β
Cep)

>gamma crucis< | pt. cor de rubi | pt. Bahia

1,6

M3 III var(SRV)

pt. pálida | pt. Minas Gerais
pt. intrometida | pt. Espírito Santo

3,1
3,6

B2 IV var(β Cep)
K3 III

3,7
2,8
2,2
3,1
3,8
2,8
3,2
3,3
4,1
3,7
3,6

A0 III
G2 Ib
K5 III
G9 III
G8 III
G8 III
B6 III
K2 III
M0
K2 III
F7 V bin

0,5
2,8
2,4
3,5
3,7
3,2
4
3,8

B6 Vep var(λ Eri)
A3 III bin
M1 IIIb
K0 IV
K1 III
A3 IV bin
F2 II var(δ Sct)
G8 IIIa

Corvo
ar. al-khibā’: a tenda
ar. al-janah al-ghurab: a asa do corvo
˙
ar. al-ghurab: o corvo
Cruzeiro do Sul
>alpha crucis< | pt. Fernão de Magalhães
(1480-1521) | pt. São Paulo
>beta crucis< | pt. cheia de mimo | pt. Rio de
Janeiro

ar.
ar.
ar.
ar.

Dragão
ath-thu’ban: o dragão
ra’s ath-thu’ban: a cabeça do dragão
at-tinnin: a grande serpente
at-tais: a cabra

ar. að-ðibain: as hienas
ar. að-ðibain: as hienas
ar. að-ðili: hiena macho
ar. gianfar: dragão
lat. grumium: mandíbula
ar. al-batn ath-thu’ban: o ventre do dragão
˙
Erídano
ar. ākhir an-nahr: fim do rio, foz
ar. kursı̄ al-jauza’: o assento do central (Órion)
ar. az-zaurak: o barco
lat. rana: rã
pr. āšiyāne: ninho do avestruz
ar. ākhir an-nahr: fim do rio, foz
gêmeos
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Escorpião

β
δ
e
θ
κ

Antares | Kardia
Scorpiu | Cor
Scorpii | PI
Acrab | MA
Dschubba
Wei | CE
Sargas | AL
Girtab | PB

λ

Shaula | RN

µ

Denebacrab | PE

π
σ
τ
υ

Vrischika
Alniyat I
Alniyat II
Lesath

α

gr. antares: anti-Marte | gr. kardia scorpiu e lat.
cor scorpii: coração do escorpião | pt. Piauí
ar. al-’aqrab: o escorpião | pt. Maranhão
ar. jubha: fronte
cn. wěi: cauda | pt. Ceará
nome sumério | pt. Alagoas
nome sumério | pt. Paraíba
ar. aš-šaulā: a (cauda) levantada | pt. Rio
Grande do Norte
ar. að-ðanab al-’aqrab: cauda do escorpião | pt.
Pernambuco
hindu: const. do escorpião
ar. an-niyat: a artéria
˙
ar. an-niyat: a artéria
˙
ar. al-las’a: picada (de animal venenoso)

1
2,6
2,3
2,3
1,9
2,4
1,6

M2 Ib bin

B0 IV var(γ Cas)
K1 III
F0 II
B1 III var(β Cep)
B2 IV mult(3+1+1)
var(β Cep)

3

B1 V bin ecl

2,9
2,9
2,8
4

B1 V mult(3) ecl
B1 III var(β Cep)
B0 V
B2 IV

2,4

K0 IIIb bin

1,6
1,1
1,9
3,5

A2 Vm
K0 III var plt!
A1 IV bin spec
F0 IV mult(3)

3

G8 Ib

3,8

G3 Ib var(δ Cep)

3,3
2,9

M3 III bin
M3 III var(LB)

Fênix
α

Ankaa

α
β
γ
δ

Castor
Pollux
Alhena
Wasat

e

Mebsuta

ζ

Mekbuda

η
µ

Pes Prior
Pes Posterior

α

Sualocin

β

Rotanev

α
β
γ

Alnair
Ponta Vermelha
Ponta Azul

α
β
δ

Rasalghethi
Kornéforos
Sarim

α

Alfard | MS
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ar. al-’anqā’: a fênix
Gêmeos
gr. Castor, filho de Zeus e Leda
gr. Pollux, filho de Zeus e Leda
ar. al han’āh: a marca (no camelo)
ar. wasat as-samah: meio do céu
ar. að-ðira’ al-mabsūtah: o braço esticado (do
˙
leão)
ar. að-ðira’ al-maqbuda: o braço encolhido (do
˙
leão)
lat. pes prior: pé da frente
lat. pes posterior: pé de trás
Golfinho
Nicolaus de trás para frente, de Nicolaus
Venator (1770-1841)
Venator de trás para frente, de Nicolaus
Venator (1770-1841)
Grou
ar. al-nayyir: a brilhante

Hércules
ar. ra’s al-jathiyy: a cabeça do ajoelhado
gr. kornephoros: aquele que segura a clava

Hidra Fêmea
ar. al-fard: a solitária | pt. Mato Grosso do Sul

3,8
3,5

1,7
2,1
3,0

B6 V
M5 III var
B8 III

3,2
2,8
3,1

M5 IIv bin
G7 IIIa
A3IV bin

2

K3 II
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Leão
lat. rēgulus: pequeno rei
ar. ðanab al-asad: cauda do leão
ar. al-jabhah: a testa

α
β
γ
δ

Regulus
Denebola
Algieba | Juba
Zosma

e

Ras Elased Algenubi

ζ
θ
λ

Adhafera
Chort
Alterf

µ

Ras Elased Alshemali

α
β

Arneb
Nihal

ar. ’arnab: lebre

α
β
γ
δ

Zubenelgenubi
Zubenelschamali
Zubenelakrabi
Zubenelakribi

ar.
ar.
ar.
ar.

ar. ra’s al-’asad al-janūbi: estrela do sul da
cabeça do leão
ar. al-ðafirah: a trança / o cacho
ar. al-kharāt: pequena costela
ar. at-tarf : a vista
˙˙
ar. ra’s al-’asad aš-šamāli: estrela do norte da
cabeça do leão

1,3
2,1
2,3
2,6

B7 V mult(4)
A3 Vvar
K1 IIIb
A4 V

3

G1 II

3,4
3,3
4,3

F0 III
A2 V
K5

3,9

K0 III

2,6
2,9

F0 Ib
G5 II

2,7
2,6
3,9
4,9

F3 V
B8 V
K0 III
B9 V

0

A0 V

3,4
3,2

B7 II bin
B9 III

2,3
2,7

B1 III
B2 III var

2,1
2,8
2,7
3,2
2,6
2,4
3,8

A5 III
K2 III
M0 III
G9 IIIb
B0 Ve var(γ Cas)
A2 Va
A0 V+

0,5

M2 Ia

0,1

B8 Ia var(α Cyg)

1,6
2,2

B2 III
O9 II bin

1,7

B0 Ia var(α Cyg)

1,8
3,4
2,1

O9 Ia mult(3)
B1 V mult(4)
B0 Ia

3,4

O8 III bin

Lebre

α

Vega

β
γ

Sheliak
Sulafat

α
β

Guarda 10
Guarda 4

α
β
δ
e
ζ
η
λ

Rasalhague
Cebalrai
Yed Prior
Yed Posterior
Han
Song
Marfik

α

Betelgeuse

β

Rigel

γ
δ

Bellatrix
Mintaka

e

Alnilan

ζ
η
κ

Alnitak
Algiebbah
Saif

λ

Meissa | Heka

Libra
al-zuban al-janūbi: a garra do sul
al-zuban aš-šamāli: a garra do norte
al-zuban al-aqrab: garra do escorpião
al-zuban al-aqrab: garra do escorpião

Lira
ar. wāqi’: caindo, de an-nasr al-waqi’: a águia
caindo
ar. šiliyāq: harpa
ar. sulhafāt: tartaruga
˙
Lobo
cn. qí guān shí: guarda imperial dez
cn. qí guān sì: guarda imperial quatro
Ofiúco
ar. ra’s al-hawa’: cabeça do coletor de serpentes
˙
ar. kalb al-rā’i: cão pastor
ar. yed: mão + lat. prior: anterior
ar. yed: mão + lat posterior: posterior
ch. Hán, a dinastia
ch. Sòng, a dinastia

Órion
ar. yad al-jauza’: a mão do central (Órion)
ar. rijl: pé, de al-rijl jauza’ al-yusra: o pé
esquerdo do central
lat. bellatrix: guerreira, de bellum: guerra
ar. an-nitaq: o cinto
ar. an-nizam: o ordenamento (de pérolas em
˙
cordão)
ar. an-nitaq: o cinto
ar. al-saif al-jabbār: a espada do gigante
ar. al-saif al-jabbār: a espada do gigante
ar. al-maisam: a cintilante | ar. al-haq’a: o
ponto branco
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σ

Polaris Australis |
DF

Oitante
lat. polaris: do pólo + austrālis: do sul | pt.
Distrito Federal do Brasil

α

Peacock

en. peacock: pavão

α

η
θ
µ

Markab
Scheat | Mankib
Alfaras
Algenib
Enif
Homam |
Sadalhumam
Matar | Sadalmatar
Baham
Sadalbari

α

Fomalhaut

Peixe Austral
ar. fum al-hut: boca do peixe
˙

α

Alrischa

ar. al-rišā: a corda

5,4

F0 III

Pavão

β
γ
e
ζ

1,9

Pégaso
ar. markab: sela
ar. ši’at: desejo | ar mankib al-faras: ombro do
cavalo
ar. al-jānib: o lado, flanco
ar. anf : nariz, focinho

2,5

B9 III

2,4

M2 II

2,8
2,4

B2 IV var(β Cep)
K2 Ib

ar. sa’d al-humām: sorte do corajoso

3,4

B8 V

ar. sa’d al-matar: sorte da chuva
˙

2,9
3,5
3,5

G2 II bin
A2 Vp
G8 III

1,2

A3 V

ar. sa’d al-bāri’: sorte do excelente

Peixes

α
β
ζ

Mirfak
Algol
Atik | Menkib

α
β

Fakt
Wezn

ζ

Naos

ξ

Asmisdiske

3,8

Perseu
ar. al-mirfaq: o cotovelo
ar. ra’s al-ghūl: cabeça do ghoul

1,8
2,1
2,8

F5 Ib
B8 V mult(3) ecl
B1 Ib bin

2,6
3,1

B7 IV bin
K1 III

2,2

O4 If

3,3

G6 Ib

-0,7

F0 II

1,7
1,9
-1 a
7.9

A1 III
K3 III bin

2,2

A9 Ib

Pomba
ar. fakhtah: pomba
ar. wezn: peso
Popa
gr. naus: nau
gr. aspidiske, pequeno escudo, de aspida,
escudo
Quilha
gr. Canopus, piloto do Rei Menelaus de
Esparta
ar miyāh: águas + lat. placidus: tranquilo

α

Canopus

β
e

Miaplacidus
Avior

η

Estrela do Daminelli

de Augusto Daminelli (1947- )

ι

Aspidiske

gr. aspidiske, pequeno escudo, de aspida,
escudo
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Capítulo B: Estrelas na Intimidade

α

Rukbat

β1
β2
γ
δ
e
ζ
λ
π
σ

Arkab Prior
Arkab Posterior
Alnasl
Kaus Media
Kaus Australis
Ascella
Kaus Borealis
Albaldah
Nunki

Sagitário
ar. rukbat: joelho, de al-rukbat al-rāmı̄: o joelho
do arqueiro
ar. ’arqūb: tendão + lat. prior: anterior
ar. ’arqūb: tendão + lat. posterior: posterior
ar. al-nasl: a ponta da flecha
ar. kaūs: arco + lat. media: do meio
ar. kaūs: arco + lat. austrālis: do sul
lat. ascella: axila
ar. kaūs: arco + lat. boreālis: do norte
ar. al-baltah: o machado
˙
nome sumério

α
θ

Unukalhai
Alya

Serpente
ar. ’unuq al-haiah: pescoço da serpente
˙
ar. ’alyah: rabo gordo

α

Alkes

ar. al-ka’s: a taça

α
β
γ
e
η

Aldebaran
Alnath
Hyadum Primus
Ain
Alcyone

ar.
ar.
ar.
ar.
gr.

α
β

Rasalmuthallah
Deltotron

γ

Anirotsal

α
β
γ

Atria | RS
Betria | SC
Gatria | PR

4

B8 V bin spec

3,9
4,2
3
2,7
1,8
2,6
2,8
2,9
2

B9 V bin
F2 III
K1 III
K3 III mult(1+3)
B9 III bin
A2 Va bin
K0 IV
F2 II mult(3)
B2 V

2,7
4

K2 III
A5 V mult(3)

4,1

K1 III

0,8
1,7
3,5
3,5
2,9

K5 III var(LB)
B7 III
G8 III
K0 III plt!
B7 IIIe mult(2+3)

3,4
3

F5 III bin
A5 III bin

4

A1 Vnn

1,9
2,8
2,8

K2 IIb
F1 V
A1 V

1,8

K1 II bin spec

2,4
2,4
3,3
1,8
2,3
1,9
3,6
3,1
3,4
3,1
3,5
3,8
3,4
4

A1 V
A0 Ve
A3 V
A0p var(α2 CVn)
A2 V mult(4)
B3 V
A1 Vn
A7 IV
A2 IV
M0 III bin spec
K3 III bin
G0 Ve mult(4)
G4 II mult(4)
A5 V bin
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Taça

α

Dubhe

β
γ
δ
e
ζ
η
κ
ι
λ
µ
ν
ξ
o
80

Merak
Fekda
Megrez
Alioth
Mizar
Alkaid
Thalitha Australis
Thalita Borealis
Tania Borealis
Tania Australis
Alula Borealis
Alula Australis
Muscida
Alcor

Touro
al-dabarān: o seguidor
an-nath: os chifres-do-touro
hyadum primum: Híade primeira
ain: olho
Alcione, ninfa plêiade

Triângulo
ar. ra’s al-muthallath: cabeça do triângulo
gr. deltotron: forma de delta
L’Astorina de trás para frente, de Bruno
L’Astorina (1986- )
Triângulo Austral
>alpha trianguli< | pt. Rio Grande do Sul
>beta trianguli< | pt. Santa Catarina
>gamma trianguli< | pt. Paraná
Ursa Maior
ar. al-dubb: o urso, de az-zahr ad-dubb al-akbar,
˙ ˙
as costas do grande urso
ar. al-maraq ad-dubb: o lombo do urso
ar. al-fakhð ad-dubb: a coxa do urso
ar. al-maghris: a base (da cauda do urso)
ar. al-ilya: a cauda-gorda-da-ovelha
ar. mı̄zar: cintura
ar. qā’id bināt na’sh: líder das irmãs do caixão
ar. al-thalitha: terceira + lat. austrālis: do sul
ar. al-thalitha: terceira + lat. boreālis: do norte
ar. al-thānia: segunda + lat. boreālis: do norte
ar. al-thānia: segunda + lat. austrālis: do sul
ar. al-ūlā: primeira + lat. boreālis: do norte
ar. al-ūlā: primeira + lat. austrālis: do sul
lat. musus: focinho
ar. al-qur: o cavaleiro
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Ursa Menor
α

Polaris

β

Kochab

γ
δ
e

Ferkad
Yildum
Urodelos

η

Anwar Alfarkadain

ζ

Akhfa Alfarkadain

γ

Suhail Almuhlif |
Regor

δ
κ
λ

Couché
Markeb
Suhail Alwazen

α

Spica | PA

β
γ
δ

Zavijava
Porrima
Ava

e

Vindemiatrix

η

Zaniah

152

lat. polaris: do pólo
ar. kaukab: estrela, de al-kaukab aš-šamāli: a
estrela do norte
ar. al-farqad: o bezerro
turco yıldız: estrela
gr. ourodēlos: cauda visível
ar. ’anwar al-farqadain: o mais brilhante dos
bezerros
ar. alifa al-farqadain: o mais obscuro dos
bezerros
Vela
ar. suhayl al-muhlif : gloriosa do juramento |
˙
Roger com vogais trocadas, de Roger B.
Chaffee (1935-67)
cn. húshı̌: arco e flecha
ar. markab: sela
ar. suhayl al-wazn: gloriosa do ciclo
Virgem
lat. spı̄ca virginis: espiga (de trigo) da virgem
| pt. Pará
ar. az-zāwiya: canto
lat. Porrima ou Antevorta, deusa do futuro
ar. al-’awwā: o latidor, cachorro
lat. vindēmiātrix: vindimadora, i.e., fem. que
trabalha na colheita de uvas (vindima)
ar. az-zāwiya: canto

2

F7 II mult(3+1)
var(Cefeida)

2,1

K4 III

3,1
4,4
4,2

A3 Ia var(δ Sct)
A1 Vn
G5 III mult(3)

4,2

F5 V

4,9

A3 Vn

1,8

WC8 mult(6)

2
2,5
2,2

A1 Va bin ecl
B2 IV bin spec
K4 Ib

3,6
2,7
3,4

B1 III var(β Cep)
bin
A9 V
F0 V bin
M3 III

2,8

G8 III

3,9

A2 V mult(3)

1

Apêndice C

Catálogo Messier
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24*
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40
M41

NGC
NGC 1952
NGC 7089
NGC 5272
NGC 6121
NGC 5904
NGC 6405
NGC 6475
NGC 6523
NGC 6333
NGC 6254
NGC 6705
NGC 6218
NGC 6205
NGC 6402
NGC 7078
NGC 6611
NGC 6618
NGC 6613
NGC 6273
NGC 6514
NGC 6531
NGC 6656
NGC 6494
NGC 6603
IC 4725
NGC 6694
NGC 6853
NGC 6626
NGC 6913
NGC 7099
NGC 224
NGC 221
NGC 598
NGC 1039
NGC 2168
NGC 1960
NGC 2099
NGC 1912
NGC 7092
NGC 2287

Nome
Nebulosa do Caranguejo

Nebulosa da Lagoa

Nebulosa da Águia

Nebulosa Trífida

Galáxia de Andrômeda
Galáxia satélite
à de Andrômeda
Galáxia do Triângulo

Tipo
SN
AG
AG
AG
AG
AA
AA
ND
AG
AG
AA
AG
AG
AG
AG
ND
ND
AA
AG
ND
AA
AG
AA
VL*
AA
AA
NP
AG
AA
AG
GS
GE

Constelação
Taurus
Aquarius
Canes Venatici
Scorpius
Serpens
Scorpius
Scorpius
Sagittarius
Ophiuchus
Ophiuchus
Scutum
Ophiuchus
Hercules
Ophiuchus
Pegasus
Serpens
Sagittarius
Sagittarius
Ophiuchus
Sagittarius
Sagittarius
Sagittarius
Sagittarius
Sagittarius
Sagittarius
Scutum
Vulpecula
Sagittarius
Cygnus
Capricornus
Andromeda
Andromeda

α
5h 33m
21h 32m
13h 41m
16h 22m
15h 17m
17h 39m
17h 53m
18h 02m
17h 18m
16h 56m
18h 50m
16h 46m
16h 41m
17h 37m
21h 29m
18h 18m
18h 20m
18h 19m
17h 01m
18h 01m
18h 03m
18h 35m
17h 56m
18h 17m
18h 31m
18h 44m
19h 59m
18h 23m
20h 23m
21h 39m
0h 42m
0h 42m

δ
+22◦ 01’
-00◦ 54’
+28◦ 29’
-26◦ 27’
-02◦ 11’
-32◦ 11’
-34◦ 48’
-24◦ 23’
-18◦ 30’
-04◦ 05?
-06◦ 18?
-01◦ 55?
+36◦ 30?
-03◦ 14?
+12◦ 05?
-13◦ 48?
-16◦ 12?
-17◦ 09?
-26◦ 14?
-23◦ 02’
-22◦ 30’
-23◦ 55’
-19◦ 00’
-18◦ 27’
-19◦ 16’
-19◦ 25’
+22◦ 40’
-24◦ 52’
+38◦ 27’
-23◦ 15’
-41◦ 09’
+40◦ 45’

D(kpc)
1,9
11
9,5
2,1
7,1
0,6
0,3
2
8
4
1,8
5,5
6,7
8,3
10,1
2,1
1,5
1,8
8,3
0,7
0,9
3,1
1,4
3,1
0,6
1,5
0,4
5,5
2,2
7,7
770
890

mv
9
7,5
7
7,5
7
4,5
3,5
5
9
7,5
7
8
5,8
9,5
7,5
6,5
7
8
8,5
5
7
6,5
6
11,5
4,9
9,5
7,5
8,5
9
8,5
3,5
10

GS
AA
AA
AA
AA
AA
AA
est. d.**
AA

Triangulum
Perseus
Gemini
Auriga
Auriga
Auriga
Cygnus
Ursa Major
Canis Major

1h 33m
2h 41m
6h 08m
05h 35m
05h 52m
05h 27m
09h 32m
12h 22m
06h 46m

+30◦ 33’
+42◦ 43’
+24◦ 21’
+34◦ 05’
+32◦ 33’
+35◦ 48’
+48◦ 21’
+58◦ 05’
-20◦ 43’

794
0,4
0,9
1,3
1,4
1,3
0,1
1,67
0,7

7
6
5,5
6,5
6
7
5,5
9
5
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M42
M43
M44
M45
M46
M47
M48
M49
M50
M51
M52
M53
M54
M55
M56
M57
M58
M59
M60
M61
M62
M63
M64
M65
M66
M67
M68
M69
M70
M71
M72
M73
M74
M75
M76
M77
M78
M79
M80
M81
M82
M83
M84
M85
M86
M87
M88
M89
M90
M91
M92
M93
M94
M95
M96
M97
M98
M99
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NGC
NGC 1976

Nome
Grande Nebulosa
de Órion

NGC 1982
NGC 2632
Plêiades
NGC 2437
NGC 2422
NGC 2548
NGC 4472
NGC 2323
NGC 5194
NGC 5195
NGC 7654
NGC 5024
NGC 6715
NGC 6809
NGC 6779
NGC 6720
NGC 4579
NGC 4621
NGC 4649
NGC 4303
NGC 6266
NGC 5055
NGC 4826
NGC 3623
NGC 3627
NGC 2682
NGC 4590
NGC 6637
NGC 6681
NGC 6838
NGC 6981
NGC 6994
NGC 628
NGC 6864
NGC 650
NGC 651
NGC 1068
NGC 2068
NGC 1904
NGC 6093
NGC 3031
NGC 3034
NGC 5236
NGC 4374
NGC 4382
NGC 4406
NGC 4486
NGC 4501
NGC 4552
NGC 4569
NGC 4548
NGC 6341
NGC 2447
NGC 4736
NGC 3351
NGC 3368
NGC 3587
NGC 4192
NGC 4254

Galáxia do
Redemoinho

Nebulosa do Anel

Galáxia do Girassol

Galáxia de Bode
Galáxia da Cigarra

Nebulosa da Coruja
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Tipo
HII

Constelação
Orion

α
05h 34m

δ
-05◦ 24’

D(kpc)
0,5

mv
5

HII
AA
AA
AA
AA
AA
GE
AA
GS

Orion
Cancer
Taurus
Puppis
Puppis
Hydra
Virgo
Monoceros
Canes Venatici

05h 35m
08h 39m
03h 46m
07h 41m
07h 36m
08h 13m
12h 29m
07h 02m
13h 29m

+05◦ 18’
+20◦ 04’
-24◦ 06’
-14◦ 46’
-14◦ 27’
-05◦ 43’
+08◦ 07’
-08◦ 19’
+47◦ 18’

0,5
0,2
0,1
1,7
0,5
0,5
18000
0,9
11300

7
4
1,4
6,5
4,5
5,5
10
7
8

AA
AG
AG
AG
AG
NP
GSb
GE
GE
GS
AG
GS
GS
GSb
GSb
AA
AG
AG
AG
AG
AG
AA
GS
AG
NP

Cassiopeia
Coma Berenices
Sagittarius
Sagittarius
Lyra
Lyra
Virgo
Virgo
Virgo
Virgo
Ophiuchus
Canes Venatici
Coma Berenices
Leo
Leo
Cancer
Hydra
Sagittarius
Sagittarius
Sagittarius
Aquarius
Aquarius
Pisces
Sagittarius
Perseus

23h 23m
13h 12m
18h 54m
19h 39m
19h 16m
18h 53m
12h 37m
12h 41m
12h 43m
12h 21m
17h 00m
13h 15m
12h 56m
11h 18m
11h 19m
08h 50m
12h 38m
18h 30m
18h 42m
19h 53m
20h 52m
20h 58m
01h 36m
20h 05m
01h 41m

+61◦ 29’
+18◦ 17’
-30◦ 30’
-31◦ 00’
+30◦ 08’
+33◦ 01’
+11◦ 56’
+11◦ 47’
+11◦ 41’
+04◦ 36’
-30◦ 05’
+42◦ 08’
+21◦ 48’
+13◦ 13’
+13◦ 07’
+11◦ 54’
-26◦ 38’
-32◦ 23’
-32◦ 18’
+18◦ 44’
-12◦ 39’
-12◦ 38’
+15◦ 41’
-21◦ 59’
+51◦ 28’

2,1
17,2
25,5
5,2
9,8
0,7
18000
18000
18000
18001
6,7
11300
3700
10700
10700
0,7
9,8
7,7
8,6
3,7
16,3
8,15
10700
17,8
1

8
8,5
8,5
7
9,5
9,5
11
11,5
10,5
10,5
8
8,5
9
10,5
10
7,5
9
9
9
8,5
10
9
10,5
9,5
12

GS

Cetus
Orion
Lepus
Scorpius
Ursa Major
Ursa Major
Hydra
Virgo
Coma Berenices
Virgo
Virgo
Coma Berenices
Virgo
Virgo
Coma Berenices
Hercules
Puppis
Canes Venatici
Leo
Leo
Ursa Major
Coma Berenices
Coma Berenices

02h 42m
05h 46m
05h 23m
16h 16m
09h 54m
09h 54m
13h 36m
12h 24m
12h 24m
12h 25m
12h 30m
12h 31m
12h 35m
12h 36m
12h 35m
17h 17m
17h 44m
12h 50m
10h 43m
10h 46m
11h 14m
12h 13m
12h 18m

-00◦ 04’
+00◦ 02’
-24◦ 32’
-22◦ 56?
+69◦ 09?
+69◦ 47?
-29◦ 46?
+13◦ 00?
+18◦ 18?
+13◦ 03?
+12◦ 30?
+14◦ 32?
+12◦ 40?
+13◦ 16’
+14◦ 30’
+43◦ 10’
-23◦ 49’
+41◦ 14’
+11◦ 49’
+11◦ 56’
+55◦ 08’
+15◦ 01’
+14◦ 32’

18000
0,5
12,3
8,3
3400
3400
3100
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
8
1,4
4500
12000
12000
0,8
18000
18000

10,5
8
8,5
8,5
8,5
9,5
8,5
11
10,5
11
11
11
11,5
11
11,5
7,5
6,5
9,5
11
10,5
12
11
10,5

AG
AG
GS
GI
GS
GE
GE
GE
GE
GS
GE
GS
GSb
AG
AA
GS
GS
GS
NP
GS
GS
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M100
M101
M102***
M103
M104
M105
M106
M107
M108
M109

NGC
NGC 4321
NGC 5457
NGC 5866
NGC 581
NGC 4594
NGC 3379
NGC 4258
NGC 6171
NGC 3556
NGC 3992

Capítulo C: Catálogo Messier
Nome

Galáxia do Sombrero

Tipo
GS
GS
GE
AA
GS
GE
GS
AG
GS
GSb

Constelação
Coma Berenices
Ursa Major
Draco
Cassiopeia
Virgo
Leo
Canes Venatici
Ophiucus
Ursa Major
Ursa Major

α
12h 22m
14h 03m
15h 06m
01h 32m
12h 40m
10h 48m
12h 19m
16h 32m
11h 11m
11h 58m

δ
+15◦ 56’
+54◦ 27’
+55◦ 46’
+60◦ 35’
-11◦ 37’
+12◦ 35’
+47◦ 18’
-13◦ 03’
+55◦ 40’
+53◦ 23’

D(kpc)
18000
7000
15000
2,5
12000
12000
8000
6,1
14000
17000

mv
10,5
8,5
9,9
7
9,5
11
9,5
10
11
11

Legenda
AA = Aglomerado Aberto. M34,35,36,37,38,39; M41; M44,45,46,47,48; M50; M52; M67; M73;
M93; M103.
AG = Aglomerado Globular. M2,3,4,5; M9,10; M12,13,14,15; M19; M22; M28; M30; M53,54,55,56;
M62; M68,69,70,71,72; M75; M79,80; M92; M107.
GE = Galáxia Elíptica. M32; M49; M59,60; M84,85,86,87; M89; M102; M105.
GI = Galáxia Irregular. M82.
GS = Galáxia Espiral. M31; M33; M51; M61; M63,64; M74; M77; M81; M83; M88; M90;
M94,95,96; M98,99,100,101. M104; M106; M108.
GSb = Galáxia Espiral Barrada. M58; M65,66; M91; M109.
HII = Região de Gás Ionizado HII. M42,43.
ND = Nebulosa Difusa. M8; M16,17; M20.
NP = Nebulosa Planetária. M27; M57; M76; M97.
SN = Remanescente de Supernova. M1.

Notas
* M24: Este objeto é na verdade uma grande nuvem estelar na Via Láctea, um pseudo-aglomerado
de estrelas espalhado por milhares de anos-luz. É uma porção de um dos braços da nossa galáxia.
** M40: Este é na verdade uma estrela dupla.
*** M102: Existem duas possibilidades para este objeto:
1. O M102 pode ter sido fruto de um erro do autor do catálogo ou do descobridor do objeto,
Pierre Méchain. Na verdade o objeto observado seria a Galáxia Espiral NGC 5457, catalogada
como M101.
2. Mais provavelmente, o M102 pode ser a Galáxia Lenticular NGC 5866 em Draco (cujos dados
estão na tabela).
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Prefácio
Desviar-se do caminho batido talvez não seja uma grande metodologia, mas cria a possibilidade
de se apreciar alguns pontos de vista incomuns, que podem ser os mais reveladores.
Robert Darnton, O Grande Massacre de Gatos
Estas são as apostilas do Curso de Astronomia Geral do CCD-OBA, versão ι. Nosso objetivo principal, com o curso, é enriquecer a formação dos seus participantes. Por “formação”,
referimo-nos a um processo que é, em sua essência, individual e único, composto amplamente
pelo conjunto de experiências vividas por alguém. Citando Hans-Georg Gadamer, “Não é casual
que a palavra formação se pareça, neste aspecto, ao grego physis. Como a natureza, a formação
não conhece objetivos que lhe sejam exteriores.”
Isso quer dizer que a postura que procuraremos desenvolver se fundamenta na autonomia
intelectual: cada indivíduo é senhor sobre a formação de seu próprio conhecimento. Tudo o que
podemos fazer, enquanto organizadores do curso, é dar incentivo, buscando fornecer uma visão
mais ampla a partir de nossas próprias experiências.
Convidamos para este curso pessoas que têm grande vontade de saber, esperamos fornecer
conhecimento até elas saciarem essa vontade e, então, perceberem que ter aprendido aquilo tudo
não faz sentido se, de alguma forma, não for passado adiante. Com isso o processo se retroalimenta, individual e coletivamente. Individual porque sempre aprendemos muito quando alguém
nos ensina, mas aprendemos ainda mais quando nós ensinamos alguém, quando fazemos o esforço de pôr nosso conhecimento em frases organizadas e compreensíveis. Coletivamente porque
os que aprenderem conosco agora estarão ensinando depois, como nós. Essa é precisamente
a origem da CCD: ex-alunos da olimpíada que aprenderam muito, sozinhos e com a ajuda de
livros, professores e astrônomos, e acabaram decidindo que precisavam escrever e organizar cursos com tudo o que sabiam. Dentre os autores desta versão ι do Curso, há nomes de pessoas que,
um ano atrás, eram alunos felizes e curiosos pelo que viria a seguir.
Nesse contexto, a Astronomia, por mais encantadora e atraente que seja para a maioria de
nós, não é pensada como um fim em si próprio, mas como um lugar de articulação de saberes.
Mostramos, ao longo das apostilas, o quanto a astronomia tem a ver com o desenvolvimento da
física, da química e da matemática; mas, mais do que isso, quais são suas relações com a história, a filosofia, as religiões, as diferentes expressões artísticas e, enfim, com as diferentes visões
de mundo que surgiram aqui e ali ao longo das histórias humanas. Em suma, não queremos
Astronomia pela Astronomia, mas Astronomia por Tudo!
Assim, pretendemos desenvolver uma visão melhor e mais completa do mundo natural e,
através disso, do mundo humano também. Fazemos isso, em particular, buscando desenvolver
as seguintes habilidades/características individuais:
• Articulação lógica e formal (que tem a ver com a Linguagem)
• Capacidade de abstrair e imaginar (relacionado ao Pensamento)
4
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• Cultura Experimental (característica da Ciência)
• Reflexão crítica sobre o conhecimento (papel da Filosofia)
• Contemplação estética (o que chamamos de Arte)
O material está dividido em cinco volumes, na ordem em que os assuntos pareceram mais
naturais para nós. O Volume I, Céu, discute tudo o que pode ser observado. Discute também
algumas interpretações, míticas, poéticas e teóricas, sobre as observações. Toda a matemática
desenvolvida nele, portanto, está ligada à geometria dos céus, a Geometria Esférica. Talvez seja o
volume com conteúdo mais diferente do que normalmente é visto no colégio. O Volume II, Medidas, está mais ligado à idéia e à prática dos experimentos; sua introdução a como tratar dados
experimentais é uma introdução à abordagem algébrica que virá nos volumes seguintes. Além
disso, ele procura desenvolver uma intuição sobre as técnicas e medição e os instrumentos (em
particular os telescópios) necessários para se desenvolver qualquer outro instrumento astronômico. O Volume III, Mecânica, é o primeiro que trata de física. Ele introduz a mecânica aprendida
no colégio, mas com as intuições nascidas da nossa própria experiência. Discute também a física
no contexto da mudança da visão sobre o universo nos séculos XVI e XVII, que culmina com o
nascimento da Mecânica Celeste. Discute, finalmente, a construção da própria Mecânica Celeste,
com uma abordagem geométrica (que é clássica mas também incomum nos estudos de física de
hoje em dia) e procurando criar uma boa intuição sobre movimentos livres em campos gravitacionais. O Volume IV, Astrofísica, também fala de física, mas de um caráter bem diferente: da
constituição material do mundo, do caráter da luz e das interações atômicas. Nesse sentido, é
um volume bastante ligado à química. Ele culmina com o estudo detalhado, dos pontos de vista
teórico, experimental e observacional, de alguns objetos de interesse astronômico, passando por
estrelas e sua evolução, mas também por aglomerados, galáxias e asteróides. Por fim, o Volume
V, Universo, trata principalmente de Cosmologia, ou seja, da discussão sobre o universo como
um todo. Como não poderia deixar de ser, ele alterna entre discussões filosóficas e matemáticas
densas, pontuadas por alguns insights poéticos. Na segunda parte, há dois capítulos discutindo
sobre a situação atual da pesquisa em astronomia no Brasil – o que é especialmente interessante
para quem tem alguma pretensão de estudar ciência na universidade.
Além dessas apostilas, enviaremos outros materiais, como referências e algumas atividades
práticas ao longo do curso. Incentivamos que as façam, de forma a complementar o conteúdo
das apostilas. Aplicaremos também uma ou duas provas para selecionar os estudantes para a
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) e para a Olimpiada Latinoamericana de
Astronomia y Astronáutica (OLAA). Além disso, esperamos engajar os participantes em algumas
práticas, ligadas à noção de responsabilidade intelectual discutida acima: ensinar colegas, em
discussões de grupo, aulas preparatórias para a próxima OBA ou aulas motivadoras em colégios
de baixa renda; observar o céu com outros, em clubes de astronomia amadora e em star parties;
envolver-se em projetos de pesquisa, junto a astrônomos amadores, professores universitários ou
membros do CCD; integrar-se, por fim, ao nosso próprio grupo.
A primeira olimpíada internacional de astronomia foi fundada em 1996; é dois anos mais
antiga, portanto, que a sua versão brasileira. Desde a fundação da OBA, há o compromisso
de enviar times anualmente à olimpíada internacional – pelo qual sempre foi necessário fazer
uma seleção justa e eficiente para montar as equipes. Este curso nasceu dessa necessidade:
precisávamos, afinal, fornecer bases de conhecimento necessária aos que tivessem as habilidades
e os interesses necessários. Nossos objetivos, contudo, já ultrapassaram em muito os objetivos da
seleção. É o que esperamos que fique claro ao longo das páginas que se seguem.
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Sobre este Volume
Enquanto o Volume 1 ensinou a observar o céu, este Volume 2, Medidas, pretende ensinar
a observar mais sistematicamente, obter dados e tratar esses dados. Ele deve ser uma transição
entre a observação inocente e a abordagem matemática. Este volume contém muitas referências
aos outros quatro; quando esbarrar nelas durante a leitura, você tem duas opções: (i) parar e ler
rapidamente sobre o tema em outro volume ou (ii) pular a referência e continuar a leitura.
A Unidade 1 trata das concepções teóricas necessárias à realização de experimentos. Trataremos de ordens de grandeza, algarismos significativos, dimensões físicas e suas unidades, além
de introduzir a noção de incerteza de experimentos e conceitos básicos de estatística.
A Unidade 2, por outro lado, dialoga com os Volumes 1 e 4. Ela aborda, primeiro, maneiras de
quantificar o brilho das estrelas, complementando a observação do céu mas também introduzindo
as técnicas fotométricas da astrofísica. Depois, aborda formas de medir distâncias às estrelas,
expandindo a Esfera Celeste em um objeto 3D.
A Unidade 3, focada em instrumentação, aborda todos os aspectos sobre telescópios e sua
relação com a atmosfera. Os capítulos de Óptica e de Atmosfera possuem uma abordagem física
e matemática mais refinada; talvez seja melhor deixar para lê-los junto com o Volume IV. Os
demais capítulos da unidade não possuem esse problema.
Por fim, os apêndices contém uma pequena lista de experimentos sugeridos, além de uma
tabela de dados que será útil para resolver problemas e exercícios.

6

Unidade I

Concepções Teóricas

8

Capítulo 1

Números
A primeira coisa a aprender quando lidamos com quantidades é escrever adequadamente com
os números. Como algumas vezes lidamos com números extremamente grandes ou pequenos,
a forma decimal comum torna-se especialmente inconveniente. Parece desagradável, por exemplo, multiplicar a constante da gravitação universal G = 0, 0000000000667 m3 /kg · s2 pela massa
da Terra MT = 5970000000000000000000000 kg, mesmo com uma calculadora. Quem gosta de
números com muitos zeros já deve ter tido problemas, digitando em excesso ou perdendo zeros
pelo caminho; de fato, esse é o jeito mais fácil de errar uma conta.

1.1

Ordem de Grandeza

A ideia disso é que nem sempre precisamos conhecer o valor preciso de determinada medida;
muitas vezes, basta sabermos a ordem de grandeza. Nós usamos um medidor parecido na nossa
linguagem cotidiana. Por exemplo, se me perguntassem:
— Quantos alunos assistiram sua aula ontem?
— Ah, muitos.
Eu poderia ter respondido “nenhum”, ou “poucos” ou “uma quantidade estupidamente
grande”; o que importa não é saber quantos exatamente haviam, mas uma idéia qualitativa
da quantidade. Meu interlocutor, entretanto, poderia ficar insatisfeito e exigir uma resposta mais
precisa:
— Mas muitos quanto?
— Ah, uma meia dúzia.
Aqui eu poderia ter respondido “uns trinta”, “uns cinquenta” ou “uns cem”. Novamente,
eu nao estou dizendo que haviam 37 alunos na sala (mesmo porque eu provavelmente não teria
contado), já que não importa para o meu interlocutor se foram 37 ou 39; importa apenas ter uma
idéia da quantidade.
Na linguagem científica, existe um padrão para expressar a noção de certas quantidades,
chamada ordem de grandeza. Ela é definida como a potência de dez que melhor aproxima a
quantidade que eu quero expressar. Assim, a distância do Rio a São Paulo é da ordem dos 100
km, ou 102 km, ou 105 m. Já Belém é uma ordem de grandeza mais distante; dista da ordem
de 103 km.1 No Capítulo 8 discutimos melhor ordens de grandeza de distâncias. Falando em
1 Se você não está satisfeito e quer distâncias mais precisas, a distância linear entre o centro do Rio e o de São Paulo é
de 357 km e entre os centros do Rio e de Belém é 2435 km
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medidas de massas, podemos dizer que a massa dos planetas terrestres é da ordem de 1024 kg,
enquanto que a dos gigantes gasosos é da ordem de 1026 kg e a do Sol, 1030 kg.
Se você não está acostumado a escrever em potências de dez, acostume-se: a partir de agora,
isso será usado em quase todos os valores que você escrever. Basta notar que 10B com B ≥ 0 é
igual a 1 seguido de B zeros. Já se B é um número negativo, 10B é da forma 0,00...01 onde o 1 fica
-B casas depois da vírgula; por exemplo, 10−3 é igual a 0,001 ou 1/103 .
Uma grande vantagem no uso de ordens de grandeza é que realizar operações com elas é
fácil. Existem algumas regras, possivelmente familiares a todos:
Regra de Adição e Subtração
Quando se trata de ordem de grandeza, podemos desprezar ordens de grandeza menores.
Assim, 107 + 104 é da ordem de 107 , já que 10000000 + 10000 = 10001000.
Para deixar mais claro, retomemos o último exemplo. Do Rio de Janeiro ao Mare Humorum,
na Lua, trata-se de algo da ordem dos 100.000 km, ou 105 km, três ordens de grandeza maior
que a distância Rio - Belém. Mas e quanto à distância do Rio ao Mare Frigoris, que é bem distante
do Mare Humorum, na Lua? Alguém diria “é a mesma coisa!”, o que poderíamos parafrasear
como “É a mesma ordem de grandeza!, pois a distância entre os dois mares é muitas ordens de
grandeza menor que a distância da Terra à Lua”.
Regra de Multiplicação (adição de expoentes)
Vamos usar exemplos de números que foram reescritos usando notação em potência de dez.
Seja, por exemplo, a múltiplicação 3, 4 · 107 × 2, 1 · 103 .
Para explicitar a conta, note que os dois fatores podem ser reescritos como (3, 4 × 10 × 10 ×
10 × 10 × 10 × 10 × 10) × (2, 1 × 10 × 10 × 10). Como é um produto, a ordem dos fatores não
altera o resultado; logo, reorganizando de forma a colocar os 10s juntos, reescrevemos como
(3, 4 × 2, 1) × (×10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10). Repare que o total de 10s é
igual à soma dos expoentes, afinal um dos fatores contribuiu com sete 10s (107 ) e o outro com
três 10s (103 ). Podemos simplificar então para: (3, 4 × 2, 1) × 1010 .
A parte dentro dos parênteses é bem simples de fazer: (3, 4 × 2, 1) × 1010 = 7, 14 × 1010 .
Corrigindo o número de casas para a precisão que temos (ver próxima seção) fica 7, 14 × 1010 .
Como regra geral, podemos então dizer que
A · 10x × B · 10y = A × B × 10x × 10y = AB · 10x+y
Regra de Divisão (subtração de expoentes)
Repitamos o exemplo anterior, mas com divisão: 3, 4 · 107 ÷ 2, 1 · 103
10×10×10×10×10×10
Podemos reescrever na forma 3,4×10×2,1
. Se cancelarmos os 10s ficaremos com
×10×10×10

3,4×10×10×10×10
.
2,1

O número de 10s no numerador é igual à diferença dos expoentes. Dos sete 10s,

4
três foram cancelados, sobrando apenas quatro. Ainda podemos reorganizar da forma 3,4
2,1 × 10 .
4
Isso nos leva a um resultado de 1, 6 × 10 , já corrigidas as casas decimais. Podemos dizer então
que

A · 10x ÷ B · 10y =

A
· 10x−y
B
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1- Estime a quantidade de grãos de areia em uma praia.
2- Estime a proporção entre os tamanhos de
(a) uma pessoa e uma célula
(b) uma célula e uma molécula
(c) uma molécula e um átomo
3- Estime a proporção entre estrelas numa galáxia e galáxias no universo observável.

1.2

Algarismos Significativos

Vamos agora olhar a questão por outro ponto de vista: quão preciso um valor pode ser? Toda
medida física tem uma precisão intrínseca, normalmente associada aos instrumentos utilizados;
isso naturalmente limita o quão bem podemos conhecer qualquer valor. Por isso existe o conceito de algarismos significativos. Para ilustrar a ideia, vamos calcular o valor da aceleração
gravitacional na superfície da Terra. Utilizaremos a fórmula:
g=

GMT
R2T

Substituindo os valores:
G = 6, 67 · 10−11 m3 /kg · s2
MT = 6, 0 · 1024 kg
R T = 6, 4 · 106 m
Obtemos um preciso valor de:
g=

6, 67 · 10−11 × 6, 0 · 1024

(6, 4 · 106 )

2

= 9, 770507813 m/s2

Talvez você tenha reparado que nunca viu esse valor com tanta precisão antes (e talvez esteja
um pouco diferente do que você está acostumado). Isso não se deve só ao fato de ser trabalhoso
lidar com tantas casas decimais, mas também a uma falsa precisão do valor! Repare que informamos o valor de G com três algarismos, e o valor do raio com apenas dois. Repare ainda que
colocamos o valor da massa da Terra como 6,0 e não somente 6 – certamente não sem motivo.
Apesar de as contas estarem aritmeticamente corretas, elas são experimentalmente ruins. Repare que o valor de G que informamos é 6, 67 · 10−11 , o que pode corresponder tanto a 6, 665
quanto 6, 675. Calculando com o primeiro valor, obtemos g = 9, 76318359; com o segundo,
g = 9, 7783203. Ou seja, esses algarismos são irrelevantes, não acresccentam nenhuma informação, podem ir para o lixo! Com o raio da Terra é ainda pior: ele pode ser qualquer valor
entre 6, 35 e 6, 45 – apenas dois algarismos de certeza! Isso dá um valor de g entre 9, 6196142 e
9, 92497985!
Com esses dados, tudo o que podemos dizer é que g assume um valor entre 9, 7 e 9, 8 m/s2 .
Ou, expressando como uma regra, quando chegamos ao resultado, devemos informá-lo com tanta
precisão quanto o valor mais impreciso que usamos. No nosso caso, a massa e o raio da Terra tinham
apenas dois algarismos. Portanto, nossa resposta deverá ter apenas duas.
g=
12

6, 67 · 10−11 × 6, 0 · 1024

(6, 4 · 106 )

2

= 9, 8 m/s2
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Agora a resposta foi escrita com dois algarismos significativos (o 9 e o 8), o que indica que
o valor correto está entre 9,75 e 9,85. Da mesma forma, quando informamos a massa da Terra,
indicamos que ela está entre 5, 95 · 1024 e 6, 05 · 1024 .
Saber o número de algarismos significativos para números com casas decimais é bastante
simples, basta contar quantos algarismos tem o número. Porém para números sem casa decimal
pode ser mais complicado: quando saber se 100 indica algo entre 99,5 e 100,5 ou algo entre 95 e
105, Ou ainda 99,9995 e 100,0005? Para saber, às vezes temos que saber o contexto do número.
Foi por isso que, no exemplo anterior, informamos a massa da Terra como 6,0 e não apenas 6.
Certos tipos de medidas apresentam precisões diferentes, devido à forma como são feitas as
medidas. Alguns exemplos:
Massas de astros: dificilmente vão ter mais que 3 ou 4 algarismos significativos. Isso porque
a própria constante gravitacional só foi determinada até 6,6742. Pode-se chegar até 5 casas
ocasionalmente. Mesmo assim, muitos dados só contam com 2 casas, especialmente para
astros fora do sistema solar.
Comprimentos de onda: (por espectroscopia), em contraste, são medidos em laboratórios, com
todas as condições controladas, o que facilita bastante o trabalho. Os valores chegam a 6 ou
7 algarismos. Em física quântica se lida com mais de 8 casas.
Distâncias astronômicas: para estas, não teremos mais que 3 para fora do sistema solar, mas
para dentro a determinação já é bastante precisa – para a Lua já temos precisão na casa do
metro, o que dá 8 algarismos. Para os astros no nosso sistema, medimos distâncias com
métodos de altíssima precisão, como feixes de radar. Para outras estrelas, contudo, vimos
que o principal método é a paralaxe, que tem diversas possíveis fontes de erro – a começar
pelo fato dos ângulos serem muito pequenos.

4- Indique entre que valores estão os números abaixo:
(a) 7, 2 · 105
(b) 7, 20 · 105
(c) 7, 0 · 105
5- Calcule (lembre-se de informar com precisão correta):
(a) 5, 25 · 106 × 4, 3 · 10−2
(b) 6, 37 + 2, 400

1.3

Notação Científica

Conjugando as ideias das duas seções anteriores, podemos finalmente usar uma forma mais
prática de escrever números. Nos dados, exercícios, e na maioria dos lugares, a notação científica é a forma usual de expressar números. Ela une as idéias de ordem de grandeza e de
algarismos significativos, consistindo em escrever os números na forma
A · 10B ,
onde A é sempre um número entre 1 e 9 (pode ter casas decimais), e B é um número inteiro
qualquer. B representa a ordem de grandeza da nossa variável, enquanto A são os algarismos
13
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significativos. Assim, em vez de escrever a massa da Terra como 5970000000000000000000000 kg,
podemos reescrever o número, explicitando tanto sua ordem de grandeza quanto seus algarismos
significativos: 5, 97 · 1024 kg.
6- Escreva os seguintes números em notação cientı́fica:
(a) 1059640
(b) 10596400
(c) 5000000
(d) 0,0000000735
7- Quantos quilômetros possui um ano-luz? (Informe com a precisão correta)
8- Usando a tabela de dados anexa, calcule o valor da aceleração gravitacional na superfı́cie de
Vênus.
9- Faça todos os exercı́cios das cinco apostilas usando notação cientı́fica e os algarismos significativos adequados.
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Capítulo 2

Dimensões
Existe uma diferença fundamental entre uma equação matemática pura e simples e uma
equação física: as equações físicas possuem dimensões (de energia, de força, etc). Isto é, elas
correlacionam propriedades do mundo físico, construídas de tal forma que possam se articular
harmoniosamente. Veremos a seguir, portanto, que estas propriedades e suas articulações tornam
uma equação física não só completa mas, mais fundamentalmente, coerente.
Quando trafegamos pelo mundo, notamos imediatamente algumas de suas propriedades:
• As coisas têm extensão – e da mesma forma há extensões entre elas. Podemos então construir um conceito sobre esse fenômeno observável, que genericamente denominamos comprimento e utilizamos para caracterizar a extensibilidade dos objetos do mundo.
• Os fatos que podemos observar acontecem como causa ou conseqüência uns dos outros, ou
pelo menos podemos ordená-los numa ordem de antecedência ou posterioridade. A uma
tal ordenação chamamos genericamente de tempo.
• As coisas são palpáveis e demandam diferentes esforços para serem erguidas ou transportadas no espaço que existe entre elas. Logo, esbarramos em alguma misteriosa propriedade
que, na física newtoniana, será separada em densidade, massa, peso, forças em geral.
Poderíamos ainda dizer: algumas vezes levamos choque (e inventamos o conceito de carga
elétrica!) ou cruzamos com coisas que se atraem (e isolamos os fenômenos magnéticos). Ou
simplesmente as vemos! Muito mais poderia ser dito sobre a forma como o mundo se nos
apresenta, dos conceitos que criamos sobre ele, da forma como interagimos com ele.
As propriedades que a física discute são fatos materiais do mundo, associados uns aos outros, que escolhemos destacar. Nesse sentido, devemos compreender como estabelecemos interrelações entre esses fatos. Tais propriedades são o que podemos depreender da concretude com
a qual o mundo se nos apresenta. É claro que sempre será uma relação entre nós e o mundo, ou
seja, conceitos que podemos criar a partir dos fatos do mundo.
Fazer física nada mais é do que ir ao mundo, investigar suas propriedades e estabelecer relações entre elas. Um exemplo é a Segunda Lei de Newton: de vários fatos observáveis, procuramos
estabelecer uma relação (ideal) entre o esforço que empreendemos numa ação e a alteração de
velocidade que ele produz. Notamos que essa relação se dá mediada, de alguma forma, pelo conteúdo material dos objetos. Com isso vemos que massa, força e alteração da velocidade no tempo
(que podemos denominar genericamente de aceleração) estão intrinsecamente relacionadas. E a
partir dessa relação intrínseca entre quantidades distintas, finalmente elaboramos algo que chamamos de Lei. Algumas leis podem ser bastante restritas a fenômenos locais. Outras podem ter a
potencialidade de se tornarem genéricas, com abrangência quase universal, embasando sistemas
explicativos inteiros. O próprio conjunto das três Leis de Newton, compreendidas em conjuntos,
15
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perfaz um tal sistema explicativo abrangente.
A invenção do telescópio é um fato curioso na história da construção de nossa moderna visão
de mundo (da ciência moderna). Ela teve como conseqüência a negação de que nossos sentidos
naturais eram órgãos inteiramente confiáveis de compreensão da realidade. Os telescópios não só
aproximavam as coisas mas, ao fazê-lo, revelavam coisas novas. Como confiar nos sentidos? Onde
ancorar a nossa capacidade de julgar? Daí nasce uma linha de pensamento que ancora na razão
a própria possibilidade de acreditar nos sentidos. O "penso, logo existo"de René Descartes não é
outra coisa senão uma tentativa de resolução deste dilema (por uma via, digamos, um tanto radical). Durante algum tempo, os pensadores europeus se dividiam em duas linhas de pensamento:
aqueles que davam prioridade absoluta à existência do mundo (empiristas), e aqueles que viam,
como Descartes, que a razão era a única âncora segura para o homem (racionalistas).1
Alguns pensadores procuraram conciliar a disputa do parágrafo acima. Dentre eles, devemos
destacar a contribuição de Immanuel Kant. Sobre essa questão, o filósofo diria o seguinte: toda
experiência do mundo pressupõe uma extensão espacial na qual as coisas ocorrem, bem como
pressupõe a passagem do tempo. Quando falamos "pressupõe", estamos falando de que existe
algo inato em nós, humanos, que nos leva a interpretar as coisas deste modo; ou seja, espaço e
tempo estão antes em nós, são conhecimentos a priori. Assim, só a partir dos conhecimentos a
priori, dados racionalmente, é que o homem é capaz de investigar o mundo, conhecendo tudo o
mais a posteriori através da experiência.

2.1

Dimensão de grandezas

Adicionemos às categorias kantianas o fato de que todos os corpos possuem uma constituição
material, possuem massa. Assim, elegendo tais grandezas como fundamentais, dizemos que:
• As grandezas espaciais (comprimentos, distâncias, deslocamentos) têm dimensão de extensão, e as representamos pela letra L.
• As grandezas temporais (períodos, intervalos de tempo) têm dimensão de tempo (representada pela letra T).
• As medidas de massa, de quantidade de matéria, têm sua dimensão representada pela letra
M.
Ou, escrevendo em termos mais instrumentais, grandezas do tipo L são as que medimos com
réguas, do tipo T são as que medimos com relógios, do tipo M são as que medimos com balanças. Note, entretanto, que grandezas de dimensão L só se somam com grandezas de dimensão
L; as de dimensão T, só com outras de dimensão T. . . e uma grandeza de dimensão M não é
intercambiável, comutável com uma de dimensão L, porque elas falam de características radicalmente diferentes do mundo. Assim, definimos como dimensão física de uma grandeza o recorte
conceitual do concreto do mundo que aquela grandeza representa dentro de um sistema.
Dessas dimensões fundamentais, muitas outras podem ser derivadas. Por exemplo, as coisas
não só têm extensão própria e extensão que as separa (distância). As distâncias entre corpos
mudam. Assim, podemos organizar tais mudanças como relações de antecedência e posterioridade (variação temporal das distâncias). Essa é a mesma discussão que fizemos2 sobre medir
variações de posição por intervalos de tempo (∆s/∆t), com a qual construímos o conceito de
velocidade. Vimos que medir velocidade é justamente medir o quanto um objeto se desloca em
1 Ver
2 Ver
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cada unidade de tempo; é medir um deslocamento com réguas, e dividir isso pelo intervalo de
tempo correspondente, medido em um relógio. Assim, dizemos que as velocidades têm dimensão
L/T. Ou, formalizando um pouco,
dim(v) = [v] =

L
T

Da mesma forma, podemos nos perguntar sobre a variação temporal da velocidade (∆v/∆t),
a aceleração. Prosseguindo em nossa formalização
L
[v]
= 2
T
T
Daí podemos perceber uma coisa: derivamos a velocidade da combinação entre comprimento
e tempo, e aceleração de nova combinação entre velocidade e tempo. Ou seja, como partimos
das dimensões de comprimento e tempo, obtivemos as dimensões de velocidade e aceleração
em termos destas duas. Acelerações, entretanto, aparecem de muitas formas diferentes; dizemos
que são acelerações porque têm dimensão de aceleração. Por exemplo, a aceleração associada ao
movimento circular (ac ) em termos da velocidade e do raio do movimento é v2 /R. Em termos de
dimensão, temos
dim(v) = [ a] =


dim( ac ) =

v2
R



=

L
L2 1
= 2 = [ a] = dim( a)
T2 L
T

Podemos ainda descrever outras grandezas combinando estas com a dimensão de massa, M.
A idéia da completude aparece aqui; quase todas as grandezas físicas podem ser descritas a partir
de L, T e M. Assim, quantidade de movimento, a quantidade de matéria que se move vezes a
intensidade do movimento, tem dimensão
dim( p) = [mv] = M

L
T

Só com estas relações, já podemos perceber a utilidade desta forma de abordagem da física.
Avancemos. Da segunda Lei de Newton, temos que a dimensão de força é dada pelo produto
da dimensão de massa pela de aceleração
dim( F ) = [m] [ a] = M

L
T2

Mas podemos ver a força também como a variação temporal da quantidade de movimento de
um corpo, ou seja
L
M
[ p]
=
[v] = M 2
T
T
T
Ou ainda, a famosa força-peso – o produto da massa de um corpo pela aceleração da gravidade
na proximidade da superfície terrestre - tem, evidentemente, a dimensão de força:
dim( F ) =

dim( Fg ) = M [ g] = M

L
T2

Outra dimensão básica é a de energia, que aparece em muitas situações e de formas distintas.
Vimos, por exemplo, a energia potencial de um corpo a partir da superfície terrestre, mgh, ou
seja, o produto da massa do corpo em questão pela aceleração da gravidade na proximidade da
superfície terrestre pela distância a um ponto tomado como origem. Isso resulta em
dim( E) = M [ g] [h] = M

L
ML2
L=
2
T
T2
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Evidentemente, quando falamos de energia num sistema cujas dimensões fundamentais sejam
2
comprimento, tempo e massa, sempre estaremos falando da quantidade dimensional ML
. Deste
T2
modo, temos energia cinética,

dim( Ecin ) =

  
1 2
1
L2
ML2
mv =
M [ v ]2 = 1 × M 2 =
2
2
T
T2

e, claro, só poderíamos encontrar esta dimensão. Perceba que, neste caso, tivemos que lidar com
a questão da dimensionalidade de um número puro - no caso, a do fator multiplicativo 1/2.
E verificamos que números puros não têm dimensão!, ou, dizendo de outra forma, são adimensionais. Como a representação de dimensões físicas é feita com produtos de dimensões básicas,
representamos algo sem dimensão pelo elemento neutro da multiplicação: o número 1.
Como último exemplo da dimensão de energia, temos a famosa relação de que o trabalho
de uma força tem a mesma dimensão de energia. Mas o trabalho de uma força é exatamente
a consideração de uma dada força associada a uma distância (em geral linear) percorrida pelo
objeto enquanto ela era nele aplicada. Assim, temos (denotando o trabalho por W)
L
ML2
L
=
T2
T2
Chamamos grandezas físicas das quais podemos deduzir outras de grandezas fundamentais, enquanto as construídas a partir das fundamentais são chamadas grandezas derivadas.
Para formarmos um sistema de grandezas, devemos eleger um conjunto de grandezas que chamaremos fundamentais, a partir das quais todas as demais possam ser definidas. E isso de
uma única forma. Não podemos ter duas definições dimensionais para velocidade, por exemplo.
Dizemos que as grandezas fundamentais formam uma base de grandezas3 . Esta exigência de que
uma grandeza só possa ser definida de uma forma é o que torna o sistema de grandezas coerente.
Ressaltemos: as grandezas tomadas como base são eleitas, não são intrinsecamente fundamentais. Assim, várias bases podem ser formadas, como veremos ao fim do capítulo. Claro que cada
base, cada sistema, foi construído devido a uma certa concepção da física ou, simplesmente, à
sua melhor aplicabilidade em um dado contexto.
dim(W ) = [ F ] [∆S] = M

10- Você, já minimamente familiarizado com as discussões astronômicas, conhece uma unidade
de medida de distâncias cuja base dimensional é a velocidade (de um ente fı́sico particular)
e tempo:
(a) Qual é esta medida?
(b) Por que ela é uma unidade interessante para os astrônomos?

3 Podemos provar, então, que precisamos sempre de três grandezas fundamentais para descrever todas as grandezas
mecânicas. É a mesma idéia da discussão de bases de cores, no capítulo ”Cores” do Volume IV.
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Dimensão de equações

Reforcemos um outro aspecto que já mencionamos: a representação dimensional se faz por
um produto de dimensões. Não faz nenhum sentido somar grandezas espaciais com grandezas
temporais, por exemplo. Grandezas de um certo tipo só podem ser comparadas a outras grandezas com a mesma dimensão. Só podemos somar ou subtrair força com força, energia com energia,
aceleração com aceleração e assim por diante, Daí tiramos nosso princípio central, o Princípio
da Homogeneidade Dimensional:
Toda equação física deve ser dimensionalmente homogênea.
Não importa quantos termos uma equação física tenha. Não importa quantos termos ela
combine. Todos os termos precisam ter a mesma dimensão. Este é o significado do Princípio.
Tomemos o exemplo simples de um sistema físico com N corpos submetidos ao campo gravitacional terrestre e emitindo luz uns para as outros. Parece um sistema muito complicado de
analisar, mas podemos dizer bastante olhando para sua energia. Sabemos que, se for um sistema
isolado, as trocas entre os parâmetros são tais que a energia se conserva.
M
N
mi v2i
GMT mi
+ ∑ hνj = constante
−∑
2
ri
i =1
j =1
i =1
N

∑

em que todos os termos têm dimensão de energia. Outro exemplo: o da força gravitacional.
Conhecemos a forma dela; ela depende do produto das massas que estão interagindo e do inverso
do quadrado da distância entre elas. Mas o produto das massas, dividido pelo quadrado da
dimensão de distância (ou seja, a dimensão M2 /L2 ), não fornece sozinho a dimensão de força
(que vimos ser ML/T 2 ). Mas sabemos que a força gravitacional é dada, na verdade, por
m1 m2
R2
Isso só pode significar uma coisa: a constante G, além de fazer o ajuste numérico, faz também o
ajuste dimensional! Deste modo
FG = G

dim( G ) =

dim( FG )
ML L2
L3

 = 2
=
T M2
T2 M
2
dim mR1 m
2

Vamos nos deter no resultado acima por um instante, para contemplarmos as possibilidades
conceituais da análise dimensional. Obtivemos
L3
L3 1
[K ]
= 2
=
2
M
T M
T M
onde K é a constante da Terceira Lei de Kepler. Um desafio discutido no Volume III é o de
tentar obter a relação da Terceira lei de Kepler a partir da Gravitação Newtoniana. Eis que ela
nos aparece de imediato na expressão acima. De fato, K é exatamente a proporção entre cubos
dos semi-eixos maiores e quadrados dos períodos das órbitas planetárias. Sabemos ainda que
a constante da terceira lei de Kepler só é válida no âmbito de um dado sistema gravitacional:
se pegarmos períodos e semi-eixos maiores das órbitas dos planetas, encontraremos um valor
(numérico) para K; se pegarmos o sistema Júpiter e seus satélites, obteremos outro valor numérico
para K; se considerarmos ainda o sistema Terra-Lua e os satélites artificiais que já colocamos em
órbita, obteremos um terceiro valor. Mas o que diferencia fundamentalmente o Sol, Júpiter, a
Terra, e qualquer outro planeta? Sua massa! Deste modo, vemos, através da análise da dimensão
da constante G, o porque de sua universalidade - e, portanto, da universalidade da gravitação
universal de Newton. Ao considerar todas as características físicas de um sistema gravitacional, a
relação newtoniana se torna independente de um sistema específico, ou seja, válida para qualquer
dim( G ) =
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sistema físico. Na verdade, a constante kepleriana K de um sistema específico e a constante da
gravitação universal G são as grandes "balanças"astronômicas. Se hoje sabemos a massa do Sol,
da Terra, de Júpiter é porque conseguimos medir G independentemente, e sabemos as constantes
keplerianas específicas dos sistemas que tem o Sol, Júpiter, a Terra e assim por diante como seus
corpos principais.
11- Verifique, utilizando tempo e comprimento como grandezas fundamentais, a homogeneidade
dimensional da expressão:
1
d = d0 + vt + at2
2
onde d é a distância final que um corpo percorre, dada em função de uma distância inicial
d0 , uma velocidade inicial v, submetido a uma aceleração a, transcorrido um tempo t.
12- Utilizando como grandezas fundamentais M, L e T, verifique a homogeneidade dimensional
de todas as expressões do Volume 2, Unidade 1.
13- Num sistema cujas dimensões fundamentais são força, comprimento e tempo, escreva as
expressões dimensionais para massa, quantidade de movimento e energia.
14- No sistema da questão acima, qual seria o enunciado da Lei da Gravitação Universal?
15- Num sistema em que as dimensões fundamentais são velocidade, tempo e força, dê as
dimensões da expressão da primeira questão. Refaça as duas últimas questões. Qual é a
expressão da aceleração centrı́peta? E sua dimensão?
16- Utilizando a noção de que uma equação fı́sica é homogênea dimensionalmente, estime uma
relação para o perı́odo de um pêndulo dado em função de seu comprimento e da aceleração
da gravidade.
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Capítulo 3

Unidades
Vimos, no capítulo anterior, que a física fala das propriedades físicas do mundo (redundante
assim mesmo): tempos, comprimentos massas, etc. Mas como quantificar, como medir estas coisas? Ora, usando as próprias quantidades que se quer medir! Assim, comparamos comprimentos
com comprimentos, tempos com tempos, massas com massas! E disto é que nasce a idéia de utilizar uma dada quantidade como princípio de contagem de quantidades de igual natureza. Hoje
utilizamos, por exemplo, centi-metros, metros, kilo-metros para contar distâncias (aqui na Terra).
Mas você já deve ter ouvido falar em contagens em pés, braças ou mesmo uns “dedinhos” para
encher um copo! O que significa isto? Que tomamos alguma quantidade conhecida como padrão de contagem. Como estabelecemos que uma dada quantidade é o padrão, a partir do qual
contamos, a chamamos de unidade. Ou seja, uma unidade de um sistema de contagem, de uma
dada quantidade física, é uma grandeza física de mesma natureza de que aquela que desejamos
contar, que foi tomada como padrão. Assim, por exemplo, quando dizemos que uma coisa pesa 3
kg, queremos dizer que seu peso é três vezes maior que o peso do objeto padrão do quilograma;
três vezes um quilograma.
O caminho pelo qual a física constrói o seu uso da matemática é a efetuação de medidas
numéricas, a partir do uso de um sistema de unidades. Mas estes sistemas de unidades têm dois
vieses: Primeiro, eles devem ser adequados às grandezas em discussão. Em Astronomia isto é
bastante claro: se estivermos discutindo escalas do Sistema Solar, em particular das distâncias
dos planetas ao Sol, nada melhor do que nos basearmos na distância Terra-Sol, a Unidade Astronômica (UA). Para distâncias nas escalas da vizinhança Solar, usamos o ano-luz, o parsec, e
assim por diante. Se estivermos discutindo especificamente escalas atômicas, podemos utilizar o
ängstrom (Å), o “raio” de um átomo de Hidrogênio típico. Se quisermos discutir unificadamente
as escalas atômicas e astronômicas, podemos utilizar potências de dez do metro. . .
O segundo viés é exatamente o contraponto do primeiro: o fato de podermos utilizar diversas
unidades para uma dada grandeza física. Este fato nos revela que o fundamental não são as
unidades na qual a estamos mensurando, mas as grandezas físicas em si, aquelas propriedades
do mundo material sobre as quais empreendemos um sistema descritivo articulado. E quando
falamos em sistema, estamos falando em articulação, como veremos a seguir. Você já deve estar
imaginando onde queremos chegar. É isto aí: os sistemas de unidades baseiam-se nos sistemas
de dimensões. E o segundo passo disto: cada sistema dimensional permite que se crie uma
variedade enorme de unidades, cada uma delas adequada a um conjunto de discussões físicas.
Já estabelecidas as grandezas e as dimensões (que nós tomamos como) fundamentais, precisamos fazer uma discussão sobre as unidades usadas para medir cada grandeza. Já falamos sobre
a necessidade de adequação das unidades às escalas, e como, numa certa escala, suas escolhas
são bastante arbitrárias. Portanto, como era de se esperar, cada país, cada região, sempre teve
suas próprias unidades. A idéia de unificação dos sistemas de medidas veio, é claro, do Ilumi21
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nismo francês, com seu ideal de universalidade1 . Ainda durante o reinado de Luis XVI, criou-se,
na França, um comitê para escolher aquelas que deveriam ser as unidades-padrão; esse comitê
reunia personagens tão ilustres quanto Lavoisier. Com a Revolução Francesa, a idéia ganhou
ainda mais força; até o Calendário Gregoriano foi abandonado, em prol de um calendário mais
racional2 !!
Foi nessa reforma revolucionária que se criou o metro (do grego métron, medida) como
unidade-padrão francesa de distâncias; ele foi definido como:
Um metro equivale a
de Paris.

1
10.000.000

da distância do Equador ao Pólo Norte, medido no meridiano

Além disso, podia-se usar múltiplos e submúltiplos decimais do metro, que podem ser vistos
na tabela 3.1.
Tabela 3.1: Multiplos e submultiplos do metro.

kilômetro
hectômetro
decametro
decímetro
centímetro
milímetro

1km = 1000 m
1 hm = 100 m
1 dam = 10 m
1
1 dm = 10
m
1
1 cm = 100 m
1
1 mm = 1.000
m

Bastante racional, não? (Compare isso com os pés e braços dos ingleses :S). Assim nasceu o
Sistema Métrico Decimal. Depois de muitos conflitos políticos, realizou-se em 1875 a Convenção do Metro3 : um tratado entre países para firmar o sistema métrico como um Sistema Internacional de Unidades (SI). Originalmente, 17 países assinaram o Tratado (O Brasil se manteve
neutro, e só assinou o tratado em 1921); hoje, são 51 países signatários.
Vamos ver especificamente como se desenvolveu o padrão métrico de cada grandeza:

3.1

Grandezas tipo T

Para medidas de tempo, o problema de unificação nunca foi muito grande; os próprios fenômenos astronômicos, quase todos periódicos, fornecem uma base natural de medidas. Assim,
desde a Idade Média que se parte o dia solar em 24 horas; cada hora em 60 minutos; cada minuto
em 60 segundos. Assim, a Convenção do Metro definiu, como unidade-padrão de tempo do
1
Sistema Internacional, o segundo (s), como 86.400
do dia solar médio.
1
Devido às irregularidades da rotação da Terra, a definição foi mudada em 1956 para 31.556.925,9747
do ano trópico de 1900. Contudo, essa era uma medida muito abstrata, que não podia ser reproduzida. Depois que se percebeu a extraordinária regularidade dos fenômenos subatômicos, a
medida de base astronômica perdeu a vez. Desde 1967, a definição oficial de segundo é:
Um segundo equivale a 9.192.631.770 transições de níveis hiperfinos do Césio-133 (133 Cs), a
partir de seu estado fundamental, à temperatura de 0 K.
1A

idéia era que a razão seria algo universal, acima de línguas, culturas e Estados; algo que unificasse todos os
homens. O governo instaurado com a Revolução Francesa tinha justamente essas aspirações a um governo universal,
racionalmente organizado.
2 Para o calendário da Revolução Francesa, ver Wikipedia.
3 O Tratado do Metro criou três organizações para manter o metro como padrão, a saber: A Conferência Geral de
Pesos e Medidas (em francês, Conférence Générale des Poids et Mesures –CGPM) – encontro de periodicidade entre
quatro e seis anos, com delegados de todos os estados membros; o Escritório Internacional de Pesos e Medidas (Bureau
International des Poids et Mesures –BIPM), um centro de metrologia (a “ciência das medidas”) com sede da cidade de
Sèvres, França; e o Comitê Internacional de Pesos e Medidas, que se reúne anualmente no BIPM.
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Grandezas tipo L

O metro (m) foi um grande vitorioso da unificação, desbancando as medidas inglesas: a
polegada perdeu para o milímetro; o pé, para o centímetro; a jarda, para o metro; a milha, para o
kilômetro4 . Contudo, medir a partir de um meridiano também era algo pouco preciso, de forma
que, em 1889, definiu-se o metro-padrão como a distância entre duas marcas feitas em uma barra
de platina e irídio! A barra, que então se tornou o objeto definidor do metro, passou a ficar
guardada no BIPM, em Sèvres.
Contudo, a onda atômica também atingiu as medidas de comprimento, e em 1960, o metro
foi definido como 1.650.763,73 comprimentos de onda no vácuo da radiação característica do
Kriptônio-86 (86 Kr). Mas a medida de segundo era tão, tão precisa, que acabou se criando uma
tendência (que ainda está em vigor hoje) de definir todas as unidades em função do segundo.
Agora uma pergunta de Análise Dimensional: como se define uma grandeza espacial a partir de
uma temporal? Usando uma velocidade (L/T)! E, como sabemos, a velocidade da luz é a única
velocidade absoluta do universo! Então, desde 1983, a definição se tornou
Um metro é a distância percorrida pela luz em

3.3

1
c

=

1
299.792.458

segundo.

Grandezas tipo M

O Sistema Métrico francês também tinha uma medida decimal de massa: o grama, e seus múltiplos: quilograma, centigrama, miligrama... Contudo, a CGPM definiu, em 1889, o quilograma
(kg), e não o grama, como unidade padrão, definida como a massa de uma barra de platina e
irídio. Mas como medidas que envolvem massas são bem menos simples que as de comprimento
e tempo, essa é a medida que vigora até hoje.

3.4

Outras grandezas

Com essas três definições fundamentais, podemos definir qualquer outra grandeza. Por exemplo, a unidade Padrão de medida de áreas [L2 ] é o metro quadrado (m2 ); de volumes, o metro
cúbico (m3 ). De velocidade, metro por segundo (m/s); de aceleração, metro por segundo ao
quadrado (m/s2 ).
Para essas unidades mais simples, tudo bem; mas então a unidade de energia é quilograma
vezes metro quadrado por segundo quadrado?? Para isso, o SI tem nomes especiais para certas combinações especiais de unidades, que sejam especialmente relevantes:
• Para força, usa-se o Newton (N), de forma que 1 N = 1 kg·m/s2 ;
• Para energia, o Joule (J), com 1 J = 1 N·m = 1 kg·m2 /s2 ;
• Para potência (taxa de variação da energia), temos o Watt (W), com 1 W = 1kg·.m2 /s3 ;
• Para freqüência (1/T), usa-se o Hertz (Hz), e 1 Hz = 1 s−1 .
Oficialmente, o Sistema Internacional adota sete unidades fundamentais: além do segundo,
do metro e do kilograma, ele adota também o Ampére (A) como unidade de corrente elétrica; o
mol como unidade de quantidade de matéria (que é diferente de massa); a candela (cd), para
intensidade luminosa, e o Kelvin (K) para temperatura. Não falamos antes do ampére porque
não vamos tratar diretamente de fenômenos eletromagnéticos, ao longo dos Capítulos; quanto as
outras três unidades, elas existem mais por razões históricas (e práticas) do que físicas.
4

1 pol = 25 mm; 1 yd (yard) = 0,9144 m; 1ft (foot) = 30,48 cm; 1 mile = 1,609 km.
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Se você for pensar bem, temperatura é apenas uma medida do grau de agitação das moléculas
– mais especificamente, da energia cinética média delas5 . O mol é basicamente uma medida da
quantidade de átomos de um corpo; e desde que conhecemos a idéia atômica, podemos escrevêlo em função da massa dos átomos. Entretanto, ainda é um conceito muito usado na química. A
candela foi, há muito, muito tempo (desde que se pensa na luz como uma forma de propagação
de energia), substituído pelo Watt; hoje em dia, praticamente ninguém mais usa essa unidade.
Do ponto de vista prático, a vantagem de usar sempre as unidades de um mesmo sistema é
sempre saber a unidade que vai sair. Não importa quantas contas você faça no meio do caminho;
se o resultado tem dimensão de força, e todas as suas unidades estavam no padrão do SI, ela
necessariamente sairá escrita em Newton.
Uma última observação a se fazer é sobre as unidades “compostas”. Já falamos mais de uma
vez do ano-luz, uma medida espacial baseada em uma unidade de tempo e uma de velocidade.
Uma unidade de força importante é o quilograma-força (kgf): o peso exercido por uma massa
de um quilograma. Há também uma de energia, composta de potência e tempo, que aparece
todo mês no boleto da conta de luz: o Kilowatt-hora (kWh)
17- Mostre que 1 kgf = 9,8 N.
18- Dê uma mãozinha para o CGPM, e sugira uma definição de quilograma que seja em função
da medida do segundo.
19- Existem algumas grandezas que não são suficientemente descritas apenas com as três dimensões M, L e T. O mundo das interações eletromagnéticas, por exemplo, necessita de
pelo menos mais uma unidade: o SI adota como fundamental a unidade de corrente elétrica,
o Ampére (A). Mas ora, corrente elétrica é um fluxo de cargas por uma certa região, ou
seja, o quanto de carga passa em um certo lugar por intervalo de tempo:
i=

∆Q
∆t

Assim, em termos das grandezas L, T, M e I (corrente elétrica), escreva a dimensão da carga
elétrica. Escreva também a dimensão da força eletromagnética.
20- Estime quanta energia uma lâmpada do seu quarto consome ao longo de um mês, em kWh.
Se você tiver acesso à conta de luz de sua casa, verifique que fração da energia consumida
pela casa se deve à sua lâmpada. Faça o mesmo com outros aparelhos domésticos.

5 Entretanto, a escala Kelvin tem algo especial, pois foi construída par ser uma escala absoluta de temperaturas: 0 K
corresponde ao mínimo possível de temperatura; é o estado (inatingível) em que as moléculas estariam completamente
“paradas”. Voltaremos a essa questão em Capítulos posteriores.
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Capítulo 3: Unidades

Tabela de Múltiplos e Submúltiplos

Como dissemos, o SI adota múltiplos e submúltiplos das unidades-padrão, para medidas em
outras escalas. Elas aparecem como prefixos nos nomes das unidades. Por exemplo, um milijoule
é 1 mJ = 10−2 J. Os prefixos e símbolos oficiais podem ser vistos na tabela 3.2
Tabela 3.2: Lista de multiplos e submultiplos.

prefixo
yotta
zetta
exa
peta
tera
giga
mega
kilo
hecto
deca
deci
centi
mili
micro
nano
pico
femto
atto
zepto
yocto

símbolo

escala

exemplos

Y
Z
E
P
T
G
M
K
H
da
d
c
m
µ
n
p
f
a
z
y

1024

Volume da Terra ∼ 1 YL
Raio da Via Láctea ∼ 1 Zm
Idade do Universo ∼ 0.4 Es
Os dinossauros se extinguiram ∼ 2 Ps atrás
Distância Sol-Júpiter ∼ 0,8 Tm
HD do seu computador ∼ 40 Gbytes
Tamanho dessa apostila ∼ 5,7 Mbytes
Peso de um saco de feijão ∼ 1 kg
Peso de um prato de almoço ∼ 5 hg
Largura de uma rua ∼ 1,3 dam
Sua altura ∼ 1,7 m
Volume de uma latinha de refrigerante ∼ 5 dl
Espaço entre dois tracinhos de uma régua ∼ 1cm
Tempo de reação de um neurônio ∼ 1 ms
Comprimento de onda da luz visível ∼ 0,5 µm
Raio de um átomo ∼ 0,5 nm
Massa de uma célula bacteriana ∼ 1 pg
Raio de um próton ∼ 1 fm
Tempo para a luz cruzar um átomo ∼ 1 as
600 moléculas ∼ 1 zmol
Massa de um próton ∼ 1,7 yg

1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
10
1
10−1
10−2
10−3
10−6
10−9
10−12
10−15
10−18
10−21
10−24
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Capítulo 4

Estatística
Uma das dificuldades de estudar ciências experimentais é que os experimentos são sistemáticos, isto é, repetidos várias e várias vezes com pequenas mudanças em um ou outro parâmetro.
Isso faz com que, tipicamente, o resultado de um experimento seja uma enorme tabela de dados
– que não é fácil de se interpretar a partir das teorias. Precisamos construir meios para extrair
informações mais significativas das imensas massas de dados. É disso que trata a estatística.
A primeira afirmação importante é: uma tabela é composta de dados. Dados podem ser
categóricos (que expressam categorias) ou numéricos (que são geralmente medidas no sentido
físico da palavra). Um exemplo de dado categórico é o sexo de uma pessoa, que pode ser de
duas categorias, M ou F. Exemplos de dados numéricos são o peso e a altura de uma pessoa,
ou a temperatura e o brilho de estrelas. Veja, por exemplo, a tabela do Catálogo Messier, no
final do Volume 1. As três primeiras colunas são os nomes das variáveis (no Messier, no NGC
e no vocabulário comum) e então começam as colunas de dados. As duas primeiras, Tipo e
Constelação, são variáveis categóricas: elas expressam categorias nas quais as nebulosas foram
divididas e agrupadas.
Essa distinção é importante pois diz como podemos interpretar os dados. No Catálogo Messier, por exemplo, podemos nos perguntar qual o tipo mais comum de nebulosa, ou qual constelação possui mais objetos. Mas não podemos fazer uma média dos tipos de nebulosa, como
podemos fazer uma média das suas distâncias ou magnitudes.
Existem ainda alguns dados que podem nos enganar. Por exemplo, os tamanhos de camiseta
para uma lista de pessoas. Eles são divididos em categorias, certo? Por exemplo P, M e G. Mas
são categorias ordinais, que são como se fossem uma reta numérica. Isso por que, na verdade,
elas expressam uma grandeza que bem que poderia ser numérica, mas tratamos como categórica.
Isso acontece bastante em campeonatos esportivos, em que a idade dos participantes – que é uma
variável numérica – é dividida em categorias (p. ex. junior, normal, senior e master). Usando um
exemplo mais astronômico, o mesmo vale quando dividimos as estrelas em classes de luminosidade,
em vez de medirmos o fluxo luminoso de cada uma.
Também é comum, pelo outro lado, termos variáveis numéricas que se parecem com categorias. Por exemplo, o número de filhos de um casal. Existem poucos grupos em que isso pode se
encaixar: 0, 1, 2, 3... Mas de fato trata-se de uma variável numérica porque podemos, por exemplo, fazer médias: Nós entendemos quando um jornal diz que a média de filhos em certa cidade
é de 2,4 – por mais que nenhum casal específico possa ter 2,4 filhos. Mas não podemos fazer o
mesmo com o tamanho das camisetas! Essas variáveis são chamadas de numéricas discretas, em
contraposição às numéricas contínuas. Elas são parecidas com as variáveis categóricas ordinais e
às vezes podemos trocar um tipo pelo outro. Mas não confunda-se. E a distinção não é o mero
fato de haver numeros ou não: Se, numa tabela do sexo de pessoas, trocarmos M e F por 1 e 2,
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nem por isso a variável passou a ser numérica; de fato, nem ordinal ela é.
Uma maneira muito prática de visualizar informações significantes em massas de dados é
transforma-las em desenhos, os famosos gráficos. Dedicamos a eles o capítulo 6. Outra maneira,
útil apenas para dados contínuos, são os números de resumo.

4.1

Números de Resumo

Os números de resumo são, como o próprio nome diz, números que, sozinhos, resumem as
informações dadas pelos dados. É claro que não há como um número carregar toda a informação
dos dados; mas alguns deles podem carregar informação suficiente para muitos propósitos.

4.1.1

Valores Médios

Média Aritmética
O número mais simples que pode fazer isso é a média aritmética. A interpretação para ela é
bem simples: fazendo uma medida várias vezes, a média é uma boa estimativa para o valor “real”
da grandeza medida. Ou, no caso de uma pesquisa, a média é (às vezes) uma boa estimativa para
a opinião do grupo como um todo. Como exemplo, vejamos uma tabela de notas de uma turma
do Clube de Caça às Doninhas (CCD), em uma prova de Taxidermia (Tabela 4.1).
Tabela 4.1: Notas da Prova de Taxidermia, em ordem de entrega.

nome
William O’Connell
Phillipe Lhunnan
Vinícius Grimmer
Felipe Niquelm
Rael Erkírion
Paul It’Mann
Cláudio Ohmara
Thomas Bleu
Carlos Lorem
Alce Barbuda
Orosimbo Maia
Agatha Köhler
June Clark
James Kathmandu
Protógenes
Racione Ragnar
Foca Bilota
Antonio D. Vagar
Adam Borda Bunda
Adelícia de Carvalho
Sansão Chazan
Gilberto Créa
Eu Matei um Nome
Airotiv A. D. Atlov

nota
10,0
8,7
6,5
4,8
4,4
8,8
5,1
5,6
9,7
6,3
7,4
8,5
5,5
1,2
7,0
5,6
0,2
7,5
5,3
6,6
8,5
4,1
2,0
9,2
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Temos o costume de pensar que, se a média das notas for um valor alto, então a turma foi
bem na prova; se a média for baixa, a turma foi mal. Neste caso, a média foi 6,19, o que foi um
valor bem médio. Essa média poderia ser calculada manualmente, na forma:
10 + 8, 7 + 6, 5 + ... + 2, 0 + 9, 2
= 6, 19
24
Sua calculadora científica deve ter uma maneira esperta de fazer isso; consulte um manual
ou alguém próximo. Além disso, você pode usar programas como Excel ou algum genérico, ou
mesmo usar alguma linguagem de programação. No Excel, a função que calcula média aritmética
chama-se MEDIA ou AVERAGE.
Mediana
Nem sempre, entretanto, a média é o valor mais expressivo para representar os dados. Imagine, por exemplo, que aplicamos uma prova de recuperação aos que tiveram nota abaixo de
cinco. O resultado da segunda prova foi:
Tabela 4.2: Notas da Prova de Recuperação de Taxidermia.

nome
Felipe Niquelm
Rael Erkírion
James Kathmandu
Foca Bilota
Gilberto Créa
Eu Matei um Nome

nota 1
4,8
4,4
1,2
0,2
4,1
2,0

nota rec
4,7
4,5
4,1
9,8
3,8
4,4

Calculando a média das notas na segunda prova, obtemos o valor de 5,22. Mas esse valor
não é muito expressivo, porque apenas um aluno teve nota acima de 5! O problema aqui é que,
embora quase todos os alunos tenham tido a mesma nota, a Foca Bilota foi absurdamente melhor
na prova; isso puxou a média para um valor mais alto do que todas as outras notas. A média,
sozinha, não diz nada sobre esse curioso comportamento da turma.
Aqui alguém pode argumentar que, se quisermos ter uma noção de uma nota “típica” desta
prova, é só calcularmos a média sem a nota da Foca Bilota. Mas o fato é que só notamos a
disparidade porque eram cinco provas e conseguimos olhar individualmente todos os dados. Mas
peguemos um exemplo parecido: a renda média da população da sua cidade. É bastante provável
que este valor seja muito mais alto que o salário da maior parte das pessoas. Conhecendo a
população, você pode justificar dizendo que existem poucas pessoas na cidade, fazendeiros ou
empresários, que têm uma renda muitas vezes maior que quase todos os outros; essas rendas
muito altas puxam pra cima as rendas médias. Como fazer então: calcular a renda tirar os
valores de renda muito altos? Neste caso, você não tem acesso aos valores de renda de todas as
pessoas da cidade, e mesmo que tivesse,seria uma quantidade grande demais para olhar um por
um!
Uma maneira simples de encontrar um valor típico, neste caso, é usando a mediana, que é
o valor “do meio”: o valor que tem tantos valores maiores quanto valores menores que ele. Em
outras palavras: coloque todos os dados em ordem crescente (ou decrescente); se o número de
dados for ímpar, a mediana é o dado central; se for par, é a média aritmética dos dois dados
centrais. Ela também pode ser calculada automaticamente no Excel, com a função MEDIANA ou
MEDIAN. Assim, na nossa prova de recuperação, a mediana foi 4,45 (a média das notas de Rael
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Erkírion e de Eu Matei Um Nome); na primeira prova, a mediana foi 6,4, um pouco acima da
média.
Embora tenha sido útil neste caso, a mediana possui uma grande deficiência. Como a mediana é apenas um dos dados escolhidos, ela não carrega nenhuma informação sobre os outros
dados, além da simples informação de se os dados são maiores ou menores que ela. Na primeira prova, se todos que tiveram nota menor que 6 tivessem tido nota zero, a mediana ainda
teria o mesmo valor, enquanto a média (e nossa noção intuitiva do comportamento da turma)
cairia drasticamente. A média aritmética (e as demais médias) normalmente são uma operação
matemática que inclui todos os dados – ou seja, seu valor muda com a mudança de qualquer
dado.
Média Geométrica
Enquanto a média aritmética é, em geral, uma boa maneira de resumir valores que se combinam linearmente, é errado usá-la para proporções, porcentagens e coisas que se comportam
exponencialmente. Para estas, usamos a média geométrica. Para aqueles que não lembram,
a média geométrica é uma média multiplicativa (em contraste com a média aritmética, que é
aditiva); em outras palavras, dados valores x1 , x2 , . . . xn , a média geométrica entre eles é

√
n

x1 · x2 · . . . · x n

O nome da média provavelmente vem de sua interpretação geométrica simples: tomem√um
retângulo com lados a e b; sua área (ab) é a mesma área de um quadrado cujo lado seja ab,
a média geométrica entre os lados do retângulo. Além disso, existe uma analogia direta das
médias com as séries: a progressão aritmética e a progressão geométrica. De fato, enquanto a
progressão aritmética é uma soma de valores, a geométrica é uma multiplicação, ou seja uma
progressão por proporções (o valor fica x vezes maior que o anterior, em cada passo). Uma P.G.
é uma série que cresce sempre na mesma proporção; ela é uma versão, com valores discretos, da
função exponencial.
Para clarear o assunto, vamos a um exemplo: um pequeno pomar de laranjeiras. Suponha
que, no seu primeiro ano, você tenha colhido 100 laranjas nele; no segundo 180, no terceiro 210
e no quarto 300 laranjas. Então as taxas de crescimento são de 80% do primeiro para o segundo
ano, depois 16,7% e 42,8%. Então nos perguntamos: qual foi a média de crescimento na produção
de laranjas? A resposta
80% + 16, 7% + 42, 9%
= 46, 5%
3
é errada, pois um crescimento anual de 46,5% vai levar a um valor final de 100 · 1, 465 · 1, 465 ·
1, 465 = 314 laranjas no quarto ano, maior do que os 300 que foram alcançados. A questão é que
estamos lidando com proporções, não com valores independentes; uma proporção é um valor
que se aplica a outro, que diz que algo é tantas vezes maior que outro algo1 . Proporções servem
para serem multiplicadas pelos valores iniciais; portanto, querer uma proporção média é querer
uma média de multiplicações.
Traduzindo para termos matemáticos mais precisos, crescimento de 80% significa multiplicação por 1,8. Usando então a média geométrica, obtemos

√
3

1, 8 · 1, 167 · 1, 429 = 1, 443

fornecendo um valor médio de 44,3%. De fato, podemos mostrar que essa taxa de crescimento
faz a produção passar de 100 a 300, ou seja, triplicar em três anos.
1 Se

valores simples forem como substantivos, as porcentagens e proporções são como adjetivos.
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Assim, quando formos fazer médias de dados, precisamos conhecer a natureza dos dados e a
sua distribuição, antes de escolhermos qual média será mais significativa. É fácil imaginar, por
exemplo, que não é muito significativo tomar a média aritmética entre magnitudes de estrelas.
Se quisermos uma média de brilhos, na verdade queremos a média aritmética entre os fluxos.
Assim, a média adequada para as magnitudes seria algo como
F1 + F2 + . . . + Fn
exp m1 + exp m2 + . . . + exp mn
=
n
n
ajustando-se as constantes. Poderíamos chamar isso, digamos, de média das exponenciais.
Média Harmônica
Outra média frequentemente aprendida na escola, mas menos utilizada, é a média harmônica. A média harmônica dos valores x1 , x2 , . . . xn é
1
x1

+

1
x2

n
+...+

1
xn

Dado um número x, dizemos que o seu recíproco (ou inverso) é o número 1x . Assim, a média
harmônica é a recíproca da média aritmética dos recíprocos. Em outras palavras: levamos todos
os dados para o espaço dos seus inversos, fazemos lá a média aritmética, e trazemos de volta
o resultado, invertendo de novo. De fato, a média harmonica tem uma relação especial com a
média aritmética: no caso de dois valores a e b, a média harmônica H fica:
2
1 1
2ab
= + ⇒ H=
H
a
b
a+b
E, portanto, a média geométrica G dos dois valores é também a média geométrica entre as
outras duas médias, a aritmética (A) e a harmônica (H):
G=

√

A·H

Podemos fazer a mesma construção geometricamente, como na figura 4.1.

Figura 4.1: Construção geométrica para as médias conhecidas como médias pitagóricas. Dados dois valores
a e b, a média aritmética entre eles é A, a média geométrica é G, a média harmônica é H, a média dos
seus quadrados é Q. A validade dessas construções pode ser mostrada usando algumas semelhanças de
triângulos. ,

Outra propriedade importante é que, para qualquer número de dados, a média harmônica é
sempre a menor das três médias discutidas. Isso tem a ver com o fato de que a média harmônica
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é muito sensível a valores pequenos, mas pouco sensível a valores grandes. Afinal, os inversos de
números muito grandes são numeros muito pequenos, e vice-versa. Imagine, por exemplo, que
você faça três provas, tirando 7 em duas das provas e 10 em uma terceira. A média aritmética
seria 24/3 = 8, mas a média harmônica vale:
H=

1
1
7

1
7

+ +

1
10

=

3
3
=
= 7, 77
0, 143 + 0, 143 + 0, 1
0.386

Se a nota mais alta tivesse sido 7,5 em vez de 10, a média cairia para 3/0.419 = 7, 15, pouco
diferente. Mas substituir o 10 (três pontos mais alta que os 7) pelo 4 (três pontos mais baixa),
diminui a média para 3/0.536 = 6, um ponto mais baixa. Pior ainda: se a terceira nota for
substituída por 0,5, então a média despenca para 1,3! Se a terceira nota for 0,2, a média vai para
0,362! Dando um exemplo mais dramático: Se as três notas forem 0,5, 0,5 e 8, a média aritmética
daria 3, enquanto a harmônica dá 0,7.
Assim, a média harmônica dá pouca importância às notas muito altas, mas penaliza severamente as notas muito baixas. Por isso alguns vestibulares a preferem, em vez da média aritmética:
segundo eles, essa média garantiria alunos mais equilibrados, privilegiando alunos que sejam razoáveis em todas as matérias, em detrimento dos que sabem muito de uma matéria e muito
pouco das outras.
Mas essa média também pode ser importante em algumas situações físicas, em especial as
que envolvem frações. Por exemplo, se um carro viaja durante uma hora a uma velocidade de 60
km/h e depois mais uma hora à velocidade de 100 km/h, a velocidade média é a distância total
km
km
km
percorrida pelo tempo levado, isto é, (60 km
h · 1h + 100 h · 1h ) /2h = (60 h + 100 h ) /2, a média
aritmética das velocidades em cada etapa. Agora, digamos que o carro tenha viajado 1.000 km à
velocidade de 60 km/h e depois outros 1.000 km à velocidade de 100 km/h. Aqui a velocidade
média é
2
2000km
=
,
1
1
1000km
1000km
+
+
60km/h
100km/h
60km/h
100km/h
a média harmônica, que vale 75 km/h.

4.1.2

Valores de Desvio

Os valores de média, embora importantes, não são suficientes. Basta ver os histogramas de
notas das duas provas:

Figura 4.2: Histogramas das notas na primeira prova (esquerda) e na recuperação (direita) do curso de
taxidermia. Cada coluna mostra o número de provas até um ponto abaixo do valor mostrado abaixo da
coluna. Asssim podemos ler, por exemplo, que cinco provas tiveram notas entre 5 e 6 na primeira prova.

Nos histogramas vemos que, embora as notas tenham ficado razoavelmente distribuídas na
primeira prova (excetuando o “buraco” entre 2 e 4), elas ficaram muito concentradas na recuperação: excetuando a proeza de Bilota, todas as notas caíram entre 3 e 5. Para nos informar sobre
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esse tipo de comportamento, precisamos de um jeito de saber o quanto os dados se desviam da
média, se eles são muito concentrados ou espalhados. São o que chamamos de valores de desvio.
Amplitude
Um valor de desvio bastante simples é a amplitude. No caso da tabela 4.1 da prova de
taxidermia, a amplitude foi enorme: a nota mais alta foi um 10 de William O’Connell; a mais
baixa foi o 0,2 da Foca Bilota. Isso dá uma amplitude de 10 − 0, 2 = 9, 8 pontos. Já a recuperação
foi um pouco mais homogênea; a amplitude foi de 9, 8 − 3, 8 = 6 pontos.
Mas não é difícil ver os problemas que surgem com a amplitude. Ela é, como a mediana,
exageradamente sensível a poucos dados. Por isso, é preferível usar um quantificador que mede
a média dos desvios de cada dado.
Desvio-Padrão
Para isso, podemos calcular o quanto cada valor se desvia da média, fazendo então uma média
dos desvios. Com alguns aperfeiçoamentos, essa é a ideia do Desvio-Padrão, representado por
σ, que pode ser calculado por
v
u
u
σ=t

N
1
( x − x m )2
∑
N − 1 i =1 i

Onde xi representa cada dado e xm é a média aritmética dos dados: N1 ∑ xi . Agora vamos
explicar nossos aperfeiçoamentos.
A primeira delas é que somamos os quadrados dos desvios de cada dados (∑( xi − xm )2 ),
não os desvios em si. A razão é que, por definição, a média dos desvios será sempre zero (do
contrário, a média não seria a média). Então percebemos que, na verdade, não queríamos fazer as
médias dos desvios, mas dos “tamanhos” dos mesmos. De fato, como x2 ≥ 0 para todo x, nossa
soma sempre gerará um número positivo, que será tão maior quanto mais distantes os dados
estiverem de seu valor médio. Depois tiramos a raiz quadrada para manter a dimensão correta.
Entretanto, alguém poderia questionar a escolha: em vez dos quadrados dos desvios, por
que não usar seus módulos (∑ | xi − xm |)? Há duas razões principais. A primeira é que, para
análises de dados mais refinadas, costuma-se usar cálculo e expansões em série para deduzir
propriedades, para as quais é ruim usar o módulo, que é uma função com derivada descontínua.
A segunda está relacionada à distribuição mais comum de probabilidades, chamada distribuição
normal ou gaussiana. O desvio-padrão é um dos parâmetros dessa distribuição, como veremos
logo à frente.
Uma segunda provável causa de estranheza é a existência de um N − 1 denominador. Em
uma média, é natural esperarmos que a soma seja dividida pelo número N de dados, já que a
soma é tanto maior quanto mais dados tomamos. Mas neste caso devemos lembrar que, embora
tenhamos N dados independentes, temos apenas N-1 desvios independentes (os N desvios são
restritos pela regra que diz que a soma de todos eles é zero). Em outras palavras, os dados
são contados duas vezes: como eles mesmos e como parte da média. Ao compo-la, cada dado
colabora com N1 de seu valor; isso significa que cada termo da soma é N1 menor do que deveria;
logo, ao final da soma dos N dados, temos 1 dado “faltando”, o que é compensado subtraindo-se
um do número de dados2 .
2 Rigorosamente falando, esse argumento só é válido para calcular desvios de amostras, isto é, de quantidades de
dados que representam apenas uma parcela do todo. Pense, por exemplo, em uma pesquisa de intenções de voto, ou
nas medidas de uma grandeza física. Nestes casos, a média é uma estimativa. Mas em nosso exemplo de taxidermia, as
notas das provas são todas as que existem, são a população inteira de dados sob análise. Neste caso, devemos calcular o
desvio dividindo por N. Por razões de clareza, entretanto, escolhemos usar apenas o fator N-1, em todos os casos.
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No caso da primeira prova, o desvio-padrão de 2,61. Isso deve significar que, mesmo com o
10 do William O’Connell e o 0,2 da Foca Bilota, a maior parte das pessoas ficou com notas um
pouco mais de pontos acima ou abaixo da média. Veremos um significado mais preciso disso
mais à frente, com relação à distribuição normal.

4.1.3

Outros Valores

É importante lembrar que os estimadores citados são apenas os mais usados, mas de jeito
nenhum são tudo o que é necessário. A análise de que números de resumo usar dependerá
sempre de uma análise prévia ou de ideias teóricas sobre como se comportam seus dados, bem
como do seu propósito com o resumo.
Por exemplo, digamos que o centro de controle de tráfego urbano (CET) da sua cidade queira
saber em que ruas ou semáforos os carros passam mais rápido. Tomar a velocidade média dos
carros é inútil, pois não é interessante contar todos os senhores de idade que dirigem a 30 km/h.
Tomar o maior ou os maiores valores medidos também não é bom, pois alguém maluco que passe
uma vez a 200 km/h estragaria todo o estudo. Uma ideia melhor seria usar o terceiro quartil,
que é uma extensão da ideia de mediana: ele é o dado que tem três quartos (75%) dos dados
abaixo dele, ou um quarto (25%) acima. Ou, dependendo dos valores encontrados, é possível
usar o 85-percentil, que vocês supõem o que seja3 .
Por outro lado, se a CET quiser verificar o cumprimento dos limites de velocidade em partes
diferentes da cidade, ela pode usar a média e o desvio-padrão das velocidades acima do limite,
ou a porcentagem do total de veículos que estas representam.
Outro exemplo: digamos que você acabou de se mudar para uma cidade diferente e quer
comprar um ar-condicionado para o verão, mas não sabe que potência escolher. Para tanto, não
é útil saber a temperatura média do verão, pois o aparelho serve para os dias mais quentes! Por
outro lado, tomar a temperatura máxima do verão também é ruim: por que pagar mais caro para
um ar-condicionado cuja potência máxima será usada apenas durante um dia? Neste caso, é mais
útil saber o número de dias em que a temperatura estará acima de um valor T.

4.2

Normalização

Dados numéricos podem facilmente nos enganar. Ter tirado 7 em uma prova tem significados
diferentes se a média da turma foi 9 ou se ela foi 2. Da mesma maneira, ter um 7 em uma prova
em que a média foi 5 tem significados diferentes se o desvio padrão for 1 ou for 4. Assim, aqui
também é útil normalizar.
O jeito mais comum de normalizar os dados consiste em mudá-los de forma que a média seja
igual a 0 e o desvio-padrão igual a 1. Assim, o sinal do número indica se ele está acima ou abaixo
da média, enquanto seu módulo indica a quantos desvios-padrão ele está da média. Para fazer
isso, precisamos deslocar todos os dados até que sua média caia no zero; em outras palavras,
precisamos conhecer o valor médio dos dados brutos, subtraindo-o de cada dado. Da mesma
forma, precisamos comprimir os dados até que seu desvio-padrão fique de tamanho 1; em outras
palavras, precisamos dividir todos os dados pelo desvio dos dados brutos. Deste modo, para
um dado xk pertencente a um conjunto de média µ e desvio-padrão σ, seu valor normalizado x̌k
pode ser calculado como
xk − µ
σ
Voltemos ao exemplo da prova de taxidermia. Nesse caso, a nota normalizada daria, sobre cada aluno, a informação de seu desempenho relativo aos outros – razão pela qual muitos
x̌k =

3 repare

que, de acordo com essa nomenclatura, a mediana pode ser chamada de segundo quartil ou 50-percentil
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vestibulares normalizam as notas. A desvantagem de ver notas neste formato é que elas não
parecem com notas; para isso, é só ajustar a normalização para algo mais amigável. Uma forma
usual é colocar a média em 50 e o desvio em 10. Assim, as notas ficarão entre 0 e 100. As duas
normalizações (média 0, desvio 1; média 50, desvio 10) aparecem na tabela 4.3.
Tabela 4.3: Notas da Prova de Taxidermia, incluindo as duas normalizações.

nome
William O’Connell
Phillipe Lhunnan
Vinícius Grimmer
Felipe Niquelm
Rael Virtössen
Paul It’Mann
Cláudio Ohmara
Thomas Bleu
Carlos Lorem
Alce Barbuda
Orosimbo Maia
Agatha Köhler
June Clark
James Kahmandu
Protógenes
Racione Ragnar
Foca Bilota
Antonio D. Vagar
Adam Borda Bunda
Adelícia de Carvalho
Sansão Chazan
Gilberto Créa
Eu Matei um Nome
Airotiv A. D. Atlov

nota
10,0
8,7
6,5
4,8
4,4
8,8
5,1
5,6
9,7
6,3
7,4
8,5
5,5
1,2
7,0
5,6
0,2
7,5
5,3
6,6
8,5
4,1
2,0
9,2

nota norm 1
1,46
0,96
0,12
-0,53
-0,69
1
-0,42
-0,23
1,34
0,04
0,46
0,88
-0,27
-1,91
0,31
-0,23
-2,30
0,50
-0,34
0,16
0,88
-0,80
-1,61
1,15

nota norm 2
64,58
59,60
51,17
44,66
43,13
59,98
45,81
47,72
63,43
50,41
54,62
58,84
47,34
30,86
53,09
47,72
27,03
55,00
46,57
51,56
58,84
41,98
33,93
61,52

Nesta tabela podemos ver que a nota 10 de William O’Connell ficou apenas um desvio-padrão
e meio da média (nota 65), mas que a Foca Bilota ficou mais de dois desvios-padrão abaixo, com
nota 27. Vemos também que a nota normalizada da Foca na recuperação seria 2,21 ou 72,14, o
que significa dois desvios acima da média e que seu 9,8 foi algo mais destacado do que o 10 de
William na primeira rodada.

4.3

Distribuições

Ao lidar com muitos dados, precisamos ter uma ideia mais clara sobre como dados se distribuem em geral. Quando pensamos em coisas que não seguem regras bem definidas, costumamos encará-las como coisas que não possuem ordem alguma – e para elas usamos adjetivos
como “caótico”, “aleatório”, etc. Pensamos que qualquer coisa pode acontecer, todas com igual
probabilidade. Com essa intuição, podemos dizer frases como “Se você se jogar do prédio, tem a
chance de morrer ou de não morrer: 50% de chance para cada”.
Ocorre que os dados analisados por um cientista experimental quase nunca são totalmente
determinados (um número segue-se rigorosamente a outro, uma causa e uma consequência) nem
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totalmente aleatório (todos os valores ocorrem com igual frequência). Precisamos explorar os
casos intermediários, de ocorrências um pouco fortuitas mas que exibem uma ordem ou um
padrão. Para isso, precisamos conhecer as distribuições de probabilidade.
As distribuições de probabilidade são curvas que indicam que situações são mais prováveis
de ocorrer. Isso pode ser interpretado como: repita o fenômeno várias vezes e aqueles que estão
na zona mais provável ocorrerão mais. Existem, entretanto, outras interpretações, algumas das
quais são discutidas no capítulo de física quântica do Volume IV.
O caso “totalmente aleatório” tem o nome técnico de distribuição uniforme: todos os valores possíveis tem chances iguais. É o caso de um lançamento de dados ou um sorteio da loteria.
Os gráficos da figura 4.3 são exemplos de distribuições uniformes: uma com cinco resultados
possíveis, outra contínua, com chances iguais dentro de um intervalo. Para distribuições uniformes, é fácil escrever uma expressão matemática que a represente, bem como é fácil ver que a
média é o valor “do meio”.

Figura 4.3: Distribuições uniformes discreta e contínua. No primeiro caso, se existem N valores possíveis,
a probabilidade para cada um é 1/N, de forma que a soma das probabilidades seja 1. No segundo caso,
como existem infinitos pontos em um segmento de reta, não faz sentido perguntar a probabilidade de cada
valor; em vez disso, temos uma densidade de probabilidade que, essa sim, é uniforme.

A distribuição mais comum, entretanto, é a já citada distribuição normal ou gaussiana.
Sua expressão é: para cada número x, a densidade de probabilidade ρ( x ) naquele ponto é:
ρ( x ) = √

1
2πσ

e

−

( x − x0 )2
2σ2

Onde x0 é o valor médio e σ o desvio-padrão. Essa equação pouco amigável gera as muito
mais amigáveis curvas da figura 4.4.
A distribuição normal é muito útil pelas seguintes características:
• Ela tem um valor máximo (mais provável) e decresce para os dois lados. Por exemplo, se
eu estiver medindo uma mesa de cerca de um metro de comprimento, pode que a medida
encontrada seja 10 cm maior ou menor, mas é muito improvável que eu encontre o valor de
3 m;
• Ela é simétrica em torno do centro, isto é, as probabilidades para mais e para menos são
iguais. Em particular, isso significa que a média é igual à mediana, que é igual ao valor
mais provável;
• Seus parâmetros naturais são muito intuitivos: as já discutidas média µ e desvio-padrão σ;
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Figura 4.4: Quatro curvas de distribuição normal com diferentes parâmetros. Podemos ver que o parâmetro
µ dá a posição do pico da curva, enquanto o σ indica sua largura.

• Ao realizarmos vários experimentos mutuamente independentes, a soma normalizada dos
resultados tende a ter uma distribuição normal. Pense, por exemplo, no lançamento de dados: cada lançamento tem probabilidade uniforme, mas a soma normalizada dos números
tirados em muitas jogadas tem probabilidades dadas por uma distribuição normal. Isso é
resultado do famoso Teorema Central do Limite.
Agora podemos descobrir um segredo de quando usamos médias e desvios-padrão para resumir dados de uma tabela: quando fazemos isso, estamos supondo que a distribuição dos dados
é normal. Na ausência de outras informações, essa é a suposição mais razoável. Por outro lado,
quando normalizamos dados, estamos transformando-os em algo que se distribui gaussianamente.
Finalmente, nos exemplos em que a média não é um bom resumo, constatamos apenas que a distribuição normal não é uma boa aproximação para aqueles dados (isso acontece, por exemplo,
sempre que temos dados muito assimétricos).
Embora as distribuições normal e uniforme sejam mais comuns, existem inúmeras distribuições de probabilidade, cada uma útil para um tipo de fenômeno. Dê uma olhada na Wikipedia.
Como exemplo, citamos mais duas. Uma é a Log-Normal: a distribuição dos dados cujos logaritmos têm distribuição normal. O gráfico está na figura 4.5. O tamanho de unhas e garras, bem
como a altura, largura, etc. de seres vivos e tecidos biológicos se distribui dessa maneira.

Figura 4.5: Seis curvas de distribuição log-normal. Os parâmetros aqui ainda são a média e o desvio-padrão,
mas as curvas em geral são assimétricas.

36

Volume 2 - Medidas

Capítulo 4: Estatística

Outra distribuição interessante é a Distribuição Beta, mostrada na figura 4.6. Uma característica interessante delas é que, para alguns valores de parâmetros, a distribuição é simétrica mas
crescente para os extremos, isto é, a média é igual à mediana mas ambas correspondem ao valor
de probabilidade mínima.

Figura 4.6: Cinco curvas de distribuição beta. Seus dois parâmetros, α e β, não possuem um significado
intuitivo especial.
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Incertezas
O resultado das medições é inacreditável, tenho que contar para alguém. Logo após lançar esta frase,
ainda encarando o complexo e cuidadosamente montado arranjo experimental, ao lado das pilhas
de papel usadas para fazer todo o tratamento de dados ensinado acima, você conta pesaroso o
resultado das medições para seu amigo. Ele, extremamente chocado com seus resultados, decide
repetir a experiência. Após refazer a experiência, revoltadíssimo, ele lhe manda de volta um
e-mail dizendo que você fez tudo errado. Ao se encontrarem para refazer o experimento juntos,
cada um tentando provar que o outro estava errado, os dois sacam suas poderosíssimas réguas
plásticas de 50 cm e percebem, chocados, que uma das réguas é 5 cm maior que a outra. E agora?
Qual dos dois será que está com a régua defeituosa? Ou serão ambas defeituosas?
Esta anedota, apesar de exagerada, reflete um problema real. Em toda medição existe um
processo de comparação intrínseco – seja uma comparação do comprimento de um objeto com o
número de marcas numa régua ou da conversão do número de ciclos de um cristal de quartzo
para uma escala de tempo. Porém não basta comparar; geralmente precisamos que nossa comparação tenha relevância para outras pessoas. De que adianta contar para alguém que sua mesa tem
15,7345 dedos mindinhos de comprimento? Ou que a gravidade é 3, 125 × 10−2 (dedos)/(Batidas
do coração)2 ?1 .
Logo, precisamos de equipamentos que nos forneçam uma escala. Mas, para isso, é necessário que eles sejam calibrados, e toda calibração envolve fazer medições, que estão sujeitas a erros
como qualquer outra medição.2 O erro de calibração, contudo, tem uma propriedade bastante
especial: ele afeta todos os seus dados da mesma maneira, por isso é chamado de erro sistemático. Ou seja, ao comparar sua régua com um equipamento de alta precisão, se você descobre
que ela é 1% menor, basta multiplicar todos os seus dados tal que esse 1% seja corrigido.
Mas a vida não é tão fácil quanto parece. Nem sempre (e nas situações importantes, quase
nunca) temos um instrumento muito mais preciso que outro para fazer a correção sistemática dos
dados. Em nossa história, temos apenas duas réguas de plástico; mesmo se comprarmos uma
terceira régua, ainda não saberemos em que régua confiar. Além disso, muitos erros costumam
aparecer juntos: a pintura dos números na régua nunca é totalmente perfeita; o que você e seu
amigo consideram o início e o fim do objeto pode variar também, graças a uma lasca ou uma
ponta; o jeito que você olha para a régua varia a medida: a paralaxe dos seus olhos e da posição da
sua cabeça pode adicionar ou subtrair alguns milímetros; variações ambientais de temperatura,
umidade, etc. podem afetar tanto o objeto quanto a régua.
Tudo isso impõe um limite a qualquer medida que fizermos. Nunca é possível fazer uma
1 mais

discussões sobre sistemas de unidades podem ser vistos no capitulo 3
o erro dessa escala está relacionado com o cuidado que se teve ao fazer o equipamento e o rigor dos
testes de qualidade, o que costuma ser fortemente correlacionado com o preço do equipamento. Em outras palavras: não
confie muito nas suas réguas de plástico de cinquenta centavos.
2 Obviamente
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medida perfeita, então nunca é possível encontrar a medida perfeita e verdadeira de nada. Ao
lidar com qualquer experimento, é importante ter essa consciência para não ser enganado pelos
números. Isso quer dizer: ao estimar o resultado de qualquer experimento, é igualmente importante estimar o quanto esse resultado é incerto, ou qual o tamanho do seu erro. Podemos fazer
isso de duas maneiras.

5.1

Incertezas Estimadas

A primeira delas é admitir que existem muitas variáveis envolvidas e é impossível controlar
todas, ou mesmo a maior parte delas. Mas é possível saber que as incertezas causadas por
elas têm um alcance limitado. Se você estiver usando uma régua para medir, por exemplo, o
comprimento de uma mesa, sabe que o resultado deve ser de poucos metros. Mas você sabe
também que todos os efeitos acima podem adicionar ou subtrair alguns milímetros, nunca um
ou dois metros no resultado. Assim, você pode estimar a incerteza da sua medida, levando em
conta esses fatores.
Uma boa estimativa depende de um conhecimento profundo do seu sistema experimental,
além de um cuidado especial para evitar erros muito grosseiros (como não anotar errado os
números, ou evitar grandes paralaxes, ou, para instrumentos mais precisos, evitar grandes variações de temperatura e umidade da sala). Como regra geral, para instrumentos analógicos
(réguas, relógios de ponteiro, etc.) o erro é metade da menor divisão do instrumento (para uma
régua comum, isso é 0, 5 mm; para instrumentos digitais (relógios, balanças e outros dispositivos
eletrônicos), é o último algarismo.
A razão para isto pode ser explicada. Digamos que você meça cuidadosamente o comprimento de um lápis, de forma que a extremidade fique mais ou menos entre 15,3 e 15,4 cm.
Tudo o que é possível dizer é que o valor está entre esses dois. Então diga que o lápis possui
15, 35 ± 0, 05 cm, pois meio milímetro é a margem mínima que você pode fornecer. Agora suponhamos que você vá pesar o lápis em uma balança eletrônica e o leitor forneça o valor de 8, 346
g. Nesse caso, você não tem como saber se o valor é próximo de de 8, 345 ou 8, 347, pois não tem
a noção geométrica que possui na régua; tudo o que você tem é o último número de um visor.
Então o melhor é escrever o peso do lápis como 8, 346 ± 0, 001 g.

5.1.1

Propagação de Erros

Estimar o erro de grandezas medidas parece simples; mas como estimar seu erro de uma
grandeza composta por outras grandezas medidas? Para isso, precisamos rastrear como o erro
se propaga de uma grandeza para outra.
Para dar um exemplo, suponhamos que alguém quebrou seu lápis e que agora você medirá
separadamente cada pedaço dele, afinal um lápis é um objeto muito grande para tentarmos
juntar as duas partes. Uma parte dele dá uma medida de 9, 25 ± 0, 05 e a outra, de 6, 15 ± 0, 05. A
soma dos valores dá 15,4, mas quanto é a incerteza total neste caso? Uma maneira de lidar com
isso é estabelecer o máximo e o mínimo: com esses erros individuais, a menor soma possível é
9, 2 + 6, 1 = 15, 3 e a maior é 9, 3 + 6, 2 = 15, 5. Assim vemos que a incerteza é de 0,1 para mais
ou para menos (e o resultado é 15, 3 ± 0, 1). O mesmo argumento vale para subtrações (confira
você mesmo): (9, 25 ± 0, 05) − (6, 15 ± 0, 05) = 3, 1 ± 0, 1.
O problema de usar esse método é que ele superestima um pouco os erros. Repare que, fazendo isso, estamos supondo que a incerteza se distribui uniformemente no intervalo fornecido;
como já dissemos, entretanto, a suposição mais razoável é a de que as medidas possuem distribuição normal. Então é como se cada erro fosse o desvio-padrão de uma gaussiana. Com essa
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suposição, a maneira mais adequada de lidar com os erros é somando-se os seus quadrados (e
extraindo a raiz no final). Em outras palavras:
σa2+b = σa2 + σb2
, o mesmo valendo para a subtração. Em nosso caso, o erro total seria
pouco menor que o 0, 1 suposto inicialmente.

√

2 · 0, 0025 = 0, 07, um

Para variáveis que se combinam de maneiras mais complicadas, o raciocínio é análogo: temos
que saber de que forma cada variável medida afeta o resultado final. Com isso, podemos supor
que os erros se distribuem uniformemente, calculando o menor e o maior dos valores possíveis,
ou, o que é melhor, que eles se distribuem gaussianamente. Neste último caso, podemos calcular
uma forma geral para o erro propagado:3 . Seja x = f ( a, b, c), uma grandeza que é uma função
das grandezas a, b e c. Se cada uma dessas grandezas possui um erro σa , σb e σc , o erro de x é
dado por
σx2 =

∂f
∂a

2

σa2 +

∂f
∂b

2

σb2 +

∂f
∂c

2

σc2

A tabela abaixo mostra alguns tipos especiais de relação entre variáveis e os erros correpondentes.
função
x = a+b
x = a−b
x = a·b
x = ba
x = eka
x = log a
x = cos a

erro
σx2 = σa2 + σb2
σx2 = σa2 + σb2


σx 2
σa 2
x  = a  +
2
σx 2
= σaa +
x
σx = xkσa
σx = σaa
σx = sin a · σa

σb 2
b
σb 2
b

Com isso podemos revelar um dos motivos pelos quais é bom repetir as medidas em um
experimento. Digamos que façamos uma medida com erro σ, mas que repitamos N vezes a medida. Se considerarmos erros uniformes, a média das medidas terá o mesmo erro de uma só
medida; entretanto, se considerarmos erros gaussianos, mais medidas vão melhorando a precisão, afinando a curva. Assim o erro da média ficaria:
2
σm
=

σ2
σ12
σ
+ 12 + . . . = N 2
2
N
N
N

σ
⇒ σm = √
N

, tanto menor quanto mais medidas fizermos.

5.2

Incertezas Estatísticas

Outra maneira de lidar com erros é transforma-los em estatística: no experimento inicial, você
e seu amigo poderiam ter usado várias réguas de diferentes marcas e modelos, tomando depois
a média dos valores. Assim, teríamos uma tabela de dados, à qual poderíamos aplicar todas as
técnicas estatísticas do capítulo anterior. Essa é a chave da estatística dos experimentos: tratamos
cada grandeza como se fossem muitas.
3 Essa fórmula inclui derivadas; sua dedução vem de considerar qualquer função como uma função linear usando a
expansão em primeira ordem de uma Série de Taylor. Se você não conhece esses termos, leia o apêndice de funções do
Volume III.
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Mas esse método não é perfeito porque, como dissemos, é impossível controlar todas as variáveis. Mas podemos “controlar” as que geram erros maiores ou as que são mais interessantes,
randomizando-as. Quanto à temperatura da sala de medição, por exemplo, podemos usar equipamentos para mantê-la constante ou realizar medidas em diferentes dias e diferentes horas de
cada dia. Novamente, a escolha de quais variáveis randomizar dependem da montagem experimental; sempre sobrará um conjunto de incertezas que terá que ser estimado.
Digamos então que fizemos várias medidas, cada uma com um erro σ. Tendo a tabela de
dados, podemos calcular sua média que, pela propagação das incertezas, terá um erro σm . Além
disso, a própria tabela de dados terá um desvio-padrão s. Temos que unir ambos os erros, lembrando que a suposição mais natural é que tanto os erros quanto o conjunto de dados possuem
distribuição normal. Assim, o erro final será:
q
2 + s2
S = σm
Um exemplo: na VII Escola de Astronomia, em 2007, os estudantes se dividiram em grupos
para medir a aceleração da gravidade a partir do período de um pêndulo. A tabela 5.1 mostra os
períodos medidos pelos diferentes grupos, com um pêndulo de 90 cm de comprimento.
Tabela 5.1: Medições do período de um pêndulo em segundos.

1,816
1,724
2,038
1,868
2,014
2,040

Sabemos que o período era medido com cronômetros digitais que acompanhavam as oscilações. Assim, como erro estimado, consideremos apenas a incerteza-limite do cronômetro: 0, 01 s.
√ = 0, 04. Além disso, podemos calcular a média dos dados, 1, 917
O erro da média será então 0,01
6
p
e o desvio-padrão, 0, 13. A incerteza total será então (0, 13)2 + (0, 04)4 ≈ 0, 13. Poderíamos
mesmo ter desprezado o erro propagado, já que, neste caso, ele é uma ordem de grandeza menor
que o desvio-padrão. Assim, ajustando os algarismos significativos4 e sem esquecer da unidade,
temos que nosso resultado foi:
1, 92 ± 0, 13 s

ou

1, 92(13) s

4 O resultado e sua incerteza devem ter o mesmo número de casas decimais e a incerteza pode ter no máximo dois
algarismos significativos.
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21- (IOAA 2008) O Aglomerado de Galáxias de Virgo é o mais próximo dos grandes aglomerados de galáxias, estendendo-se por cerca de 10 graus no céu e abrigando diversas galáxias
brilhantes. É interessante encontrar nossa distância ao aglomerado e deduzir disso certas
informações cosmológicas. A tabela 5.2 fornece estimativas de distância obtidas de vários
indicadores diferentes de distância (listados na coluna à esquerda). A coluna da direita
mostra a distância média di com o desvio-padrão si .
Tabela 5.2

i
1
2
3
4
5
6
7
8

indicador de distância
Cefeidas
Novas
Nebulosas Planetárias
Aglomerados Globulares
Flutuações de Brilho Superficial
Relação Tully-Fischer
Relação Faber-Jackson
Supernovas Ia

distância média (Mpc)
14, 9 ± 1, 2
21, 1 ± 3, 9
15, 2 ± 1, 1
18, 8 ± 3, 8
15, 9 ± 0, 9
15, 8 ± 1, 5
16, 8 ± 3, 4
19, 4 ± 5, 0

(a) Aplicando a média ponderada abaixo, compute a distância média do Aglomerado de
Virgo.
∑ d · s −2
d m = i i −2
∑i s
onde o ı́ndice i percorre todas as estimativas de distância, como mostrado na tabela.
(b) Qual a incerteza nessa estimativa?
(c) Espectros das galáxias de Virgo indicam uma velocidade média de afastamento de 1136
km/s para o aglomerado. Com isso, você pode estimar a constante de Hubble5 , com
sua incerteza?
(d) Qual é o Tempo de Hubble (idade do universo) usando o valor da Constante de Hubble
que você encontrou?
22- (IAO 2005) Refração.6 A distância zenital (Z) de um objeto celeste é definida como sua
distância angular do zênite do observador (para um objeto sobre o zênite, Z=0o e sobre
o horizonte Z=90o ). Contudo, o efeito de refração atmosférica reduz a distância zenital
medida (Zm ) em comparação com a distância zenital real (Zt ), por uma quantidade R
(medida em segundos de arco). A tabela 5.3 pode ser utilizada para observações ao nı́vel
do mar, à temperatura de 10o C:
Para distâncias zenitais menores que um certo limite ZF , uma fórmula aproximada para o
cálculo é:
R = 60, 2500 ·

B
273
·
· tan Zm
760 273 + T

onde B é a pressão atmosférica em milı́metros de Mercúrio (mmHg), e T(o C) é a temperatura
em graus Celsius (o C).
5 A Lei de Hubble é uma relação linear entre velocidades de afastamento de objetos e suas distâncias, da forma v =
H0 · d, onde H0 é a Constante de Hubble. Se supusermos que essa constante sempre teve o mesmo valor e extrapolarmos
para o passado, para um instante em que todas as galáxias estivessem juntas, temos que a Idade do Universo vale
T = 1/H0
6 Caso sinta necessidade, leia o capítulo 12 deste Volume antes de fazer esta questão.
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Tabela 5.3

Zm
0o
10o
20o
30o
40o
50o
60o
70o
80o
81o

R
0”
10”
21”
34”
49”
70”
101”
159”
319”
353”

Zm
82o
83o
84o
85o
86o
87o
88o
89o
89o 31’
90o

R
394”
444”
509”
593”
706”
863”
1103”
1481”
1760”
2123”

(a) Encontre o intervalo de valores para Zm em que é possı́vel utilizar a fórmula acima
com uma precisão de 1” – isto é, encontre o valor de ZF .
(b) Quando o Sol está em seu ponto mais alto do céu de junho, em um certo local, sua
distância zenital observada é de 16o 34,4’. Calcule a latitude do sı́tio de observação
com uma precisão de 0,1’. Considere e = 23◦ 26, 40 .
(c) Calcule, também com precisão de 0,1’, a distância zenital verdadeira do centro do Sol
no momento em que o disco solar desaparece no horizonte, durante o pôr-do-sol.
(d) Utilizando as informações acima, faça os cálculos necessários e desenhe o formato do
Sol quando ele é visto tocando o horizonte. Se possı́vel, use um papel quadriculado,
em que cada quadradinho equivale a 2’.
Obs: Em todos os itens, considere o diâmetro angular do Sol 32,0’, já corrigido pela refração
atmosférica.
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Gráficos
Agora que já vimos como lidar com grandezas, quantidades e incertezas, precisamos de uma
última ferramenta teórica: a habilidade de transformar números em desenhos. Às vezes nosso
raciocínio fica bastante facilitado se as conclusões que procuramos se tornam algo que precisamos
apenas, literalmente, ver. Essa lição já deve ter sido aprendida no Volume I; vejamos agora como
fazer isso para dados de experimentos.
No presente caso, os desenhos (doravante chamados de gráficos) terão um papel similar ao
dos dados-resumo: resumir massas incompreensíveis de dados. Vejamos os principais tipos.

6.1

Barras

Figura 6.1: Diagrama de barras em língua basca. O título diz Resultados do teste de matemática; no eixo
vertical há os nomes dos alunos e no eixo vertical, a pontuação. A linha vermelha é a nota média da turma.
Fonte: Euskarazko Wikipedia.

44

Volume 2 - Medidas

Capítulo 6: Gráficos

O tipo mais simples de gráfico que temos é o gráfico de barras, para dados categóricos. Ele
é realmente simples: conta-se quantos dados existem em cada categoria e faz-se uma barra de
tamanho proporcional. Poderíamos, por exemplo, fazer um gráfico de número de alunos deste
curso que está em cada série escolar. Ou então, como no exemplo 6.1, a nota de cada aluno em um
teste. É possível construir muitas variações: as barras podem ser verticais ou horizontais, para
baixo ou para cima, com mais de uma categoria empilhada em uma barra, com barras paralelas
agrupadas, com sub-barras, etc.
Dados numéricos também podem ser representados por barras, se forem divididos em categorias. Esses gráficos recebem o nome especial de histogramas. Nós fizemos um deles na seção
sobre números de desvio para representar as notas em categorias de um ponto. Como novo
exemplo, o gráfico 6.2 mostra alturas de pés de amora negra, agrupados em faixas de cinco pés
de altura.
Naturalmente, a escolha do tamanho dos intervalos de agrupamento influenciará muito na visualização. Se os intervalos
forem muito grandes, você terá blocos monolíticos com pouca
resolução; se forem muito pequenos, terá barras pequenas sem
nenhum padrão aparente. Novamente, a escolha dependerá da
natureza dos dados e do que você procura. Na falta de ideia melhor, um método simples e que dá mais ou menos
√ certo é escolher
intervalos tais que o número de barras seja N, sendo N o número total de dados da sua amostra. Essa é a escolha padrão de
alguns programas, como o Excel.
Além disso, não é necessário (embora seja comum) que todas
Figura 6.2: Altura de árvores de
as barras tenham a mesma largura. O gráfico 6.3 mostra uma amora negra de uma fazenda,
pesquisa feita nos Estados Unidos sobre o tempo médio de vôo em grupos de cinco pés.
dos passageiros em aeroportos. Como a quantidade de pessoas
por vôos curtos era muito maior que nos longos, e provavelmente o interesse neles é maior, para
reduzir tempos de vôo etc., as barras dos vôos curtos são mais estreitas, mostrando mais detalhes.

Figura 6.3: Tempo médio de viagens de avião, em minutos. O eixo vertical mede em unidade de milhares
de pessoas por minuto. As barras são mais finas para os valores baixos que interessam mais.
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Pizza

Da mesma forma que os números-resumo, as barras podem facilmente nos enganar. É fácil
manipular a escala do gráfico para mostrar todas as barras pequenas, ou todas muito grandes,
ou mesmo aumentando ou diminuindo a diferença entre barras para, por exemplo, exagerar ou
esconder o crescimento de um dado com o tempo. Para isso serve aqui o mesmo artifício que
usamos com os números: a normalização.
Os gráficos de pizza já são automaticamente normalizados, pois cada dado é apresentado
como uma fatia do todo. Você já deve ter visto muitos deles em jornais, revistas e nessas piadinhas
inúteis frequentemente compartilhadas pelo Facebook. Sem nos delongarmos aqui, deixamos
dois exemplos1 .

Figura 6.4: Gráfico de pizza que mostra a porcentagem do gráfico que lembra o Pac Man.

Figura 6.5: Tirinha auto-descritiva. Fonte: http://xkcd.com/688/

6.3

Dispersão

Entretanto, o tipo de gráfico mais usado para representar experimentos é o gráfico de dispersão. Sua vantagem é o poder de correlacionar dados visualmente. Funciona assim: tome
vários “pares ordenados” da sua tabela (isto é, pares de valores que se correspondam) e represente suas posições em um plano cartesiano. O exemplo astronômico mais clássico é o Diagrama
HR. Um belo dia, dois astrônomos, independentemente um do outro, resolveram representar
todas as estrelas conhecidas em um gráfico de suas luminosidades pelas suas temperaturas de
corpo negro. Surpreendentemente, as estrelas só ocupavam alguns pedaços bem definidos desse
1 Para
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diagrama; motivados por esse interessante padrão, surgiram os primeiros modelos termodinâmicos dos interiores estelares e, assim, as teorias de evolução estelar. Mais detalhes no Volume
IV.

Figura 6.6: Diagrama HR para as estrelas na vizinhança solar. No eixo vertical, luminosidade em unidades
de Luminosidade Solar; no eixo horizontal, temperatura em Kelvin. No diagrama aparecem também os
nomes dos grupos identificados: Sequência Principal, Anãs Brancas, Gigantes e Supergigantes. Fonte:www.
ucsd.edu/archive/public/tutorial/HR.html

Claro que o grau de correlação pode variar muito. A figura 6.7 mostra quatro graus de
correlação diferentes, desde uma reta perfeita até nenhuma correlação. Naturalmente, existem
índices estatísticos para medir numericamente a correlação entre dados; o mais famoso deles
talvez seja a covariância. Não vamos explorá-los aqui.

Figura 6.7: Quatro graus diferentes de correlação.

O tipo mais comum de correlação é, naturalmente, a correlação linear. Quando isso acontece,
temos que encontrar a melhor reta que ajusta os pontos. No primeiro dos gráficos acima isso é
fácil de fazer, mas com dados mais dispersos pode ser mais complicado. O método mais comum é
o chamado Método dos Mínimos Quadrados. Não vamos explorar quantitativamente, mas ele
funciona assim: para cada reta traçada, podemos medir a distância de cada ponto a essa reta. A
melhor reta possível é a que faz o quadrado dessas distâncias (e, portanto, as próprias distâncias)
ser o menor possível. As razões para usarmos os quadrados são similares às apresentadas para
o desvio-padrão.
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23- Os dados a seguir foram obtidos originalmente por Edwin Hubble. Eles mudaram para
sempre a cosmologia, levando à conclusão de que o universo está em expansão.
Tabela 6.1

nome
Pequena Nuvem de Magalhães
Grande Nuvem de Magalhães
NGC 6822
NGC 498
NGC 221
NGC 224
NGC 5457
NGC 4736
NGC 5194
NGC 4449
NGC 4214
NGC 3031
NGC 3627
NGC 4826
NGC 5236
NGC 1068
NGC 5055
NGC 7331
NGC 4258
NGC 4151
NGC 4382
NGC 4472
NGC 4486
NGC 4649

distância (Mpc)
0,032
0,034
0,214
0,263
0,275
0,275
0,45
0,5
0,5
0,63
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,1
1,1
1,4
1,7
2,0
2,0
2,0
2,0

vel. radial (km/s)
170
290
-130
-70
-185
-220
200
290
270
200
300
-30
650
150
500
920
450
500
500
960
500
850
800
1090

Na tabela, velocidades positivas indicam afastamento e negativas, aproximação.
(a) Hubble percebeu que as velocidades das galáxias estavam relacionadas a sua distância
até nós. A partir desses dados, ele elaborou a famosa Lei de Hubble. Construa um
gráfico e verifique qual o tipo de relação entre a velocidade e a distância. Escreva sua
expressão matemática.
(b) Existe uma constante de proporcionalidade nessa lei, a Constante de Hubble. Estime
seu valor a partir do gráfico.
(c) Digamos que foi encontrada uma nova galáxia a uma distância de 2,5 Mpc. Em torno
de qual valor você espera que esteja sua velocidade radial?
(d) Pesquise na internet os valores mais acurados para a constante de Hubble. Talvez ela
esteja um pouco diferente da conclusão a que você chegou; tente entender o motivo
desta diferença.
(e) Apesar de a lei dizer que todas as galáxias estão se afastando, algumas não estão.
O que elas têm em comum, além da ausência de afastamento? Como explicar esse
fenômeno?
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24- (IAO 2007) Monitoramento de uma Estrela.2 Uma estrela brilhante foi monitorada em
Mumbai durante uma noite inteira, com um telescopio de 14” em três bandas: B, V e R.
Suponha que os comprimentos de onda observados possam ser aproximados por λ efetivos
de 450 nm, 550 nm e 700 nm para a estrela observada. À medida que a noite passa, a
estrela é vista sob diferentes ângulos zenitais e, como consequência, a luz da estrela passa
por diferentes espessuras da atmosfera terrestre. Assim, a extinção atmosférica varia, sendo
mı́nima no zênite e maxima quando a estrela esta nascendo ou se pondo. Uma amostra dos
dados é dada na tabela anexa. A massa de ar na segunda coluna é a massa de ar efetiva
normalizada da atmosfera, considerando igual a 1 a massa de ar num ângulo zenital zero.
Magnitudes estão corretas ate 0,05m.
Tabela 6.2

dist. zenital (◦ )
15
30
45
60
69
75
81

massa de ar
1,035
1,154
1,412
1,991
2,762
3,785
6,053

mag B
2,80
2,85
3,00
3,20
3,50
3,90
4,90

mag V
0,85
0,85
0,95
1,10
1,30
1,55
2,15

mag R
-1,00
-1,00
-0,90
-0,85
-0,75
-0,55
-0,25

(a) Faça um gráfico apropriado e encontre a magnitude aparente da estrela nos três comprimentos de onda, na ausência de atmosfera terrestre.
(b) O satélite Hipparcos mediu uma paralaxe de 0,0076” para essa estrela. Marque a
posição da estrela no diagrama HR.
(c) O ı́ndice de cor pode ser calibrado em termos da temperatura estelar. Um ajuste
empı́rico (para a região do diagrama HR em que a estrela se encontra) é dado por
B − V = −3, 68 log T + 14, 55
onde T é a temperatura absoluta. Estime a temperatura da estrela.
(d) Se essa estrela estivesse na constelação de Órion, qual seria a candidata mais provavel,
dentre as 4 estrelas mais brilhantes da constelação? Escreva o nome da estrela (ex.: γ
Ursae Minoris ou Polaris).
(e) Em Mumbai, suponha que a extinção varie como λ1−α , em que λ é o comprimento de
onda. A partir dos dados, estime α.

2 Caso não conheça bem os conceitos de magnitude e de paralaxe, leia os capítulos da Unidade 2 antes de fazer esta
questão.
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Medidas de Brilho
O Capítulo 1, Volume 1, verso 1, diz: “A primeira coisa que os antigos povos viram ao olhar
para o alto foi o céu”. Eles olharam o céu e viram as estrelas. Não as ouviram, não sentiram seu
cheiro, não as tocaram; apenas as viram, pois isso é tudo o que se pode fazer com uma estrela. E
é de se assustar quanta coisa se consegue saber de um astro a partir de meras ondas eletromagnéticas: tamanho, massa, temperatura, campos magnéticos, rotação, composição química e quase
todas as características físicas e químicas que conhecemos atualmente das estrelas. Se vamos
discutir como se mede coisas na investigação astronômica, começar pelas medidas de luz parece
bastante indicado.

7.1

Luminosidade e Fluxo

Como vamos falar de medições de quantidade de luz, precisamos de algumas grandezas
físicas que bem representem a noção intuitiva de receber mais ou menos luz de um determinado
corpo. Quando falamos de objetos que podemos pegar, parar, a pergunta “quanto disso existe”
é fácil de ser respondida: Podemos contar o número de maçãs, bolinhas ou ornitorrincos que
temos. Ou podemos pesá-los, e dizermos “tenho 12 quilos de ornitorrincos”.
Desde o início do século XX, sabemos que a luz é emitida sempre em pequenos pacotes, os
fótons.1 Poderíamos, a princípio, portanto, contar o número de fótons que recebemos, tal como
contamos as maçãs. Uma medição em Física, porém, é sempre feita a partir dos efeitos que
o ente a ser medido causa em nossos instrumentos de medida – ou, com maior precisão de
linguagem, da interação do ente com nossos instrumentos de medida. Então, as maçãs interagem
com nossas mãos e olhos e sabemos, por observá-las e tateá-las, que cada uma compõe um objeto
único, e podemos contá-los sem problemas. Os ornitorrincos mais calminhos também podem ser
contados assim. São objetos grandes e facilmente identificáveis como unidades. A luz, porém,
só é facilmente medida em unidades de fótons quando a quantidade que chega ao instrumento
é suficientemente pequena, permitindo ao instrumento identificar a quantidade que chega por
tempo. Se tivermos um fluxo intenso de luz (por exemplo, da lâmpada da sua casa, ou da tela
do seu computador), então a medida da quantidade de fótons por tempo é inviável.
Em vez de contar objetos separáveis então, talvez seja melhor uma medida de tipo contínuo,
tal como faríamos se quiséssemos medir uma certa quantdade de água, por exemplo. Se fosse
uma quantidade de água que pudéssemos parar e armazenar em um recipiente, poderíamos
medir o volume (que é o volume do recipiente, digamos, em litros) ou o peso (em quilos) da
amostra. Mas luz não pode ser armazenada como água em um jarro; precisamos medir a luz
em seu movimento. Estamos acostumados a fazer isso com água, através da idéia de vazão:
1
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quando discutimos quantos litros saem da boca da torneira por hora. De forma mais abstrata,
precisamos apenas imaginar uma superfície (no caso, uma superfície perpendicular à saída da
torneira) e medir quantas partes de água, ou quanta massa de água, passa ali a cada unidade de
tempo. A isso chamamos fluxo.
Podemos assim medir o fluxo de qualquer coisa, através de qualquer superfície: fluxo de
partículas, de quantidade de matéria, de massa, de carga elétrica, de calor. . . Podemos até medir
o fluxo de objetos separáveis, como os ornitorrincos: em uma debandada de ornitorrincos numa
praia, quantos deles entram no mar por segundo? Ou, dando um exemplo menos esdrúxulo, podemos medir o fluxo de carros na cidade grande: quantos carros passam por aquele cruzamento
em um minuto? A idéia de fluxo parece ideal para medir luz. De fato é o que é feito com ela, é o
princípio de funcionamento do filme fotográfico: uma superfície que intercepta a luz, de forma
que, quanto mais luz o intercepta, mais ele fica queimado. Diante de situações com diferentes
quantidades de luz no ambiente, o que o fotógrafo pode regular é o tempo de exposição do filme,
o tempo que fica aberto o diafragma da sua máquina fotográfica.
Bem estabelecida a idéia de fluxo, vamos ao passo seguinte. Precisamos explicitar uma idéia
mais ou menos intuitiva que temos: medir fluxo de luz é medir fluxo de energia. Qualquer um que
já usou seu corpo como uma superfície para medir fluxo (quando se esparramou na praia ao
meio-dia ou quando colocou a mãozinha no fogo) concorda que é uma idéia intuitiva, embora
nem sempre tenha sido assim. Tanto que, como já vimos, o Sistema Internacional de Unidades
ainda possui uma unidade específica para medir fluxo luminoso, embora ninguém mais a use.
Fazendo outra rápida digressão sobre a natureza da luz, sabemos que ela também é entendida
como onda eletromagnética se propagando pelo espaço, ao mesmo tempo que é entendida como
fóton; sabemos também que essa onda carrega energia, de forma que cada fóton corresponde a
uma quantidade limitada de energia, dada por E = h f , sendo f a freqüência da onda (e h uma
constante). Portanto, contar o número de fótons ou medir a energia são duas formas análogas
de efetuar a mesma medição. Sendo mais explícitos, vamos dizer que estamos interessados em
medir energia luminosa, ou, ainda mais explicitamente, um fluxo de energia luminosa.
Pensemos em uma lâmpada, daquelas amarelas em forma de pêra que todos nós temos.2
Definimos sua luminosidade (L) como sendo a quantidade de energia emitida, por unidade de
tempo:
E
∆t
Dessa forma, a luminosidade é a potência de um corpo luminoso: quanto maior, maior sua
taxa de emissão de energia, mais energia por tempo o corpo emite. No SI, a luminosidade seria
medida em Joules por segundo ( J/s), ou em Watts (W ).
Sabemos que essa quantidade de energia emitida por segundo se espalha no ambiente, de
forma que uma parte dessa luminosidade eventualmente cruza a superfície que queremos (seja
um filme fotográfico ou os nossos olhos). A princípio, parece algo complicado de medir, mas
fica muito simples com o auxílio da figura 7.1. Ela é muito útil para nos lembrar que, livre de
obstáculos, a luz se espalha igualmente em todas as direções, ou em outras palavras: a luz se
propaga esfericamente. Repare também que, quanto mais distante você está de uma lâmpada,
menos brilhante ela parece. Isso pode ser facilmente explicado com o vocabulário que construímos até aqui: a luz da lampâda, propagando-se esfericamente, fica diluída em uma esfera cada
vez maior; assim, o fluxo, a quantidade de luz passando por unidade de área, é menor quanto
mais longe você está. Assim, quanto mais longe, menor o fluxo luminoso que atravessa seus
olhos.
L=

2 Comentário inútil: esse tipo de lâmpada, em alemão, recebe o nome de glühbirne, que significa, literalmente, pêra
incandescente
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Figura 7.1: Emissão de luz pra todas as direções por uma lâmpada.

Falando em termos algébricos: Seja uma fonte com luminosidade L, cuja luz se propague
esfericamente; e seja uma superfície voltada para a fonte (perpendicular aos raios luminosos) a
uma distância D da fonte. A luz da fonte se propaga esfericamente, ou seja, se espalha em uma
área de 4πR2 . Assim, o fluxo luminoso F nesta superfície é dado por:
L
4πD2
Essa é uma forma bem simples de calcular fluxo, com luz se propagando esfericamente (sem
obstáculos) e com superfícies perpendiculares aos raios. Mas este é justamente o caso, para
estudarmos objetos astronômicos! Estrelas são aproximadamente esféricas, propagam sua luz
sem obstáculos, e sempre recebemos seus raios de forma perpendicular (quando apontamos
nossos telescópios na direção do pequeno ponto luminoso que corresponde a ela).
F=

25- Nem sempre é verdade, entretanto, que a luz se propague esfericamente. Seja, por exemplo,
uma lanterna com abertura de 30◦ . Podemos considerar que a luz aqui se espalhe como um
cone (o ideal seria uma calota esférica, mas um cone é uma boa aproximação). Imagine que
a lâmpada tenha 5 W de potência.
(a) Qual é o fluxo luminoso na saı́da da lâmpada?
(b) Se você segura a lâmpada perpendicular a um muro que esteja a uma distância D, em
metros, qual é o fluxo na superfı́cie do muro?
(c) Agora, apontando a lanterna para baixo, digamos que exista uma xı́cara de café a
20 cm da saı́da da lanterna. Supondo que você precise de 0,06 J de energia para
esquentar o seu cafezinho, quanto tempo você precisa segurar a lanterna para tanto?
Faça as suposições que desejar sobre o formato da xı́cara. Ignore a perda de calor para
o ambiente.
26- Imagine um tipo de luz que se propague em linha reta, ou seja, não sofra nenhum espalhamento. Mostre que esse tipo de luz mantém o mesmo fluxo a qualquer distância. Este
tipo de luz é o que chamamos de laser. Usando um laser de 1 mW (10−3 W ) no problema
anterior, calcule o tempo para esquentar seu cafezinho.
27- Voltemos à propagação esférica. Sua lâmpada fluorescente tem potência de 20 W. Se você
está a uma distância de 2 m, qual o fluxo que você percebe dessa lâmpada?
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28- Podemos também calcular o fluxo luminoso na superfı́cie de uma determinada estrela. Considerando uma estrela esférica (o que é uma excelente aproximação) com raio R, e uma
luminosidade L, calcule seu fluxo superficial.
29- Se o fluxo médio do Sol medido daqui da Terra, quando este está no zênite, é f =
1400W/m2 , e a distância entre a Terra e o Sol é dada por d = 1, 5108km, qual a luminosidade do Sol? Quantas vezes essa luminosidade é maior do que a luminosidade da
lâmpada do exercı́cio anterior?
30- Mercúrio, quando está no afélio, se encontra a 77 milhões de km do Sol; no periélio, a 46
milhões. Quantas vezes ele recebe mais energia no afélio do que no periélio?
31- Lembre-se, entretanto, que o fluxo em uma superfı́cie depende também da inclinação da
superfı́cie em relação à fonte. Seja F o fluxo de uma dada fonte, a uma certa distância da
fonte, em uma hipotética superfı́cie perpendicular. Se a superfı́cie estiver inclinada de um
ângulo θ, de quanto será o fluxo nesta superfı́cie?
32- Qual o fluxo solar no solo quando a altura do Sol é de 45◦ ?
33- Calcule o fluxo solar no solo, ao meio-dia do solstı́cio de verão da sua cidade. Quantas vezes
esse fluxo é maior que o fluxo ao meio-dia do solstı́cio de inverno?
34- (Olimpı́ada de Moscou, 2004) O estudante de Moscou Vanya decidiu ir a São Petersburgo
durante um feriado no fim de Março (São Petersburgo fica bem mais ao Norte que Moscou,
numa latitude de aproximadamente 60o N). É muito prazeroso visitar esta bonita cidade e
admirar suas paisagens. Tendo descido até o rio Neva, próximo à Fortaleza Petro-Pavlov,
Vanya andou ao longo da parte sul da fortificação. Em alguns pontos, o Neva estava coberto
por uma fina camada de gelo ,e havia neve por todo o chão. Mas então Vanya tem uma
surpresa: muitas pessoas estavam próximas ao muro, com roupas de banho, tomando banho
de sol! E essas pessoas não estavam sentindo frio, mas diziam estar a uma temperatura
amena, apesar na neve sob seus pés. Mas estava frio demais para que eles sentassem.
Explique o porquê de tudo isso.
35- (Olimpı́ada Nacional Russa) Existe um ditado popular que diz: “A grama é sempre mais
verde do outro lado da cerca”. Esse ditado tem alguma validação cientı́fica (excluindo fatores
psicológicos)?

7.2

Sistema de Magnitudes

Mas existe ainda uma maneira que é quase sempre mais intuitiva de medir coisas: comparandoas, criando uma escala. É assim que tradicionalmente se mede o brilho das estrelas. Isso remonta
à Grécia Antiga, à escala de magnitudes popularizada por Ptolomeu e geralmente creditada a
Hiparco de Nicéia.
Segundo sua escala, as estrelas mais brilhantes do céu seriam chamadas de “estrelas de primeira magnitude”; depois, as que tinham um brilho um pouco menor, um brilho de segunda
categoria, de “estrelas de segunda magnitude”; assim sucessivamente, até as estrelas mais fracas
do céu, que eram de sexta magnitude. Assim, as estrelas foram divididas em classes de brilho.
Uma escala contínua de brilho só surgiria muito mais tarde, com a Ciência Moderna. Com os
telescópios usados regularmente para a astronomia (já bem depois do uso “espontâneo” de Galileu), e com instrumentos mais refinados associados àqueles, é que passou a se conseguir medir,
numericamente, o fluxo das estrelas na Terra. Passamos, então, a ter duas escalas: a das magnitudes gregas, usadas por astrônomos amadores, e a de fluxos medidos por chapas fotográficas e
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depois por aparelhos eletrônicos. É razoável supor que exista alguma correspondência entre as
duas escalas. Como associá-las?
Uma distinção importante é que os fluxos são baseados nas nossas interpretações dos objetos
físicos e da natureza da luz de forma abstrata, enquanto a escala de magnitudes foi fundamentada
diretamente na nossa visão (afinal, as estrelas foram divididas em classes da forma como nós a
vemos). Portanto, precisamos de uma teoria de como funciona a percepção humana. Daqui
saltamos então ao século XIX, às pesquisas de Hermann von Helmholtz. Ele estabeleceu que a
nossa percepção pode ser bem descrita por uma escala logaritmica3 . Vejamos melhor como isso
opera.
Se você estiver na frente de um daqueles espelhos de camarim, com vinte lâmpadas em volta,
e uma delas de repente queimar, o impacto será muito menor do que se você estiver em um
quarto com duas lâmpadas e uma der defeito. A diminuição na luminosidade foi a mesma
nos dois casos, mas, para o seu olho, a diferença foi muito maior no segundo. Suponhamos
que os nossos sentidos realmente funcionem logaritmicamente e digamos que cada lâmpada dos
exemplos acima tivessem uma luminosidade L. No segundo caso, a diferença sentida pelo olho
no segundo caso seria:
log 2L − log L = log 2 ≈ 0, 3
Mas no primeiro caso, apagando uma de 20 lâmpadas, teríamos
log 20L − log 19L = log

20
≈ log 1, 05 ≈ 0, 02
19

Uma diferença cerca de dez vezes menor. Por outro lado, para gerar o mesmo efeito perceptivo, basta que apagássemos metade (dez) das vinte lâmpadas, já que log 20 − log 10 = log 2.
É como se nosso olho trabalhasse com porcentagens: a diferença de percepção será sempre a
mesma quando apagarmos metade das lâmpadas, ou 37% delas, ou 95%, não importa qual seja a
quantidade absoluta delas4 . Em termos biológicos, podemos explicar da seguinte forma: quanto
maior a luminosidade, mais saturadas ficam as células nervosas do olho, e menos sensível elas
ficam a aumentos ou diminuições dessa luminosidade; portanto, a função logarítmica é uma
aproximação muito melhor para nossa percepção do que a função linear. Se quisermos assustar uma pessoa que esteja debaixo de um holofote, da mesma forma que assustaríamos uma
acendendo uma segunda lâmpada num banheiro que só tenha uma, precisaríamos acender outro
holofote; acender uma lâmpada, ao lado do holofote, não fará nenhuma diferença.
Assim, poderíamos fazer a seguinte escala de intensidade luminosa: tomamos uma lâmpada
como unidade, e ela teria intensidade 1. Daí, se dobrássemos a luminosidade (pegando duas
lâmpadas-padrão, por exemplo), teríamos intensidade 2. Quatro lâmpadas, intensidade 3; oito,
intensidade 4; 210 lâmpadas, intensidade de log2 210 = 10.
Mas a escala do Hiparco era para estrelas e não lâmpadas. Em meados do século XIX, o astrônomo inglês Normam Pogson formalizou a escala de magnitudes estelares determinando que
uma estrela típica de primeira magnitude (dentre as mais brilhantes do céu) é cerca de 100 vezes
mais brilhante que uma estrela típica de sexta magnitude (as mais fracas que conseguimos ver a
olho nu). Como podemos ver estrelas ainda menos brilhantes com o telescópio, podemos então
estender a escala de magnitudes, de forma que, cada vez que o número da magnitude aumenta
3

Para entender melhor como funciona a função logarítmica, veja o apêndice de funções, no Volume 2
É importante notar que nossos outros sentidos também funcionam assim. Se alguem gritar com você num campo
vazio, o efeito será muito diferente de um grito em meio ao ruído de uma multidão; precisaríamos de duas multidões
para ausar o mesmo impacto de dobrar o volume de voz. Da mesma forma que a escala de magnitudes, existe uma escala
de intensidade sonora que mede, em decibéis, nossa percepção de som. Algo similar pode ser dit para o olfato e para o
paladar
4
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em cinco unidades, a luminosidade aumenta cem vezes. Uma estrela de sexta magnitude seria
então cem vezes mais brilhante que uma de magnitude 11; esta, por sua vez, também teria um
fluxo cem vezes maior que uma de magnitude 16.
Fazendo uma construção mais formal: temos que a escala de magnitudes se relaciona à escala
de fluxo da seguinte forma:
m = k log F + C
onde k e C são constantes de ajuste. A primeira constante determina o tamanho dos intervalos
da escala, que podemos saber usando a relação definida por Pogson ali em cima:
F1
⇒ 5 = k log 100 ⇒ k = 2, 5
F6
A segunda constante determina o ponto zero da escala. O padrão estabelecido por Pogson
foi de forma a definir o brilho de Polaris como de magnitude 2. 5 Mas depois descobriu-se que
o brilho dela era levemente variável, então o padrão foi transferido para Vega, a estrela mais
brilhante do céu do norte, definida como a magnitude 0. Repare que, como Vega é a quinta
estrela mais brilhante do céu, as outras quatro mais brilhantes possuem magnitude negativa!
Assim, definimos a escala contínua de magnitude aparente dos astros como:
m1 − m6 = k log

L
+C
4πd2
onde L é a luminosidade do astro e d é sua distância até nós. Não colocamos propositalmente um
valor para C, pois é chato ficar decorando isso. Uma maneira mais esperta de resolver o problema
é sempre calcular magnitudes de estrela comparando com outras, digamos, duas estrelas em um
mesmo problema, ou conhecendo os dados de alguma estrela-padrão. Assim:
m = −2, 5 log

F
L · d2∗
= −2, 5log
F∗
L ∗ · d2
Um fato que costuma nos confundir, ao lidarmos com escalas de magnitude: As estrelas mais
brilhantes têm uma magnitude menor. Isso porque Hiparco, em sua escala, deu o número 1 à
estrela mais brilhante do céu e, às outras menos brilhantes, associou números maiores. Algebricamente, isso se traduz como um valor negativo de k, como de fato concluímos.
Veja, por fim, alguns exemplos de magnitudes aparentes na tabela 7.1:
m − m∗ = −2, 5 log

36- Estime, a olho nu, as magnitudes das cinco estrelas mais brilhantes do céu (não considere o
Sol).
37- Qual o fluxo da estrela Sirius? Sua magnitude está na tabela.
38- Quantas vezes o Sol é mais brilhante que a Lua?
39- Quantas estrelas de magnitude 0 têm o mesmo brilho que as 4, 4 · 108 estrelas que tem
magnitude aparente entre 19 e 20?
40- (IAO 1997) Durante uma guerra estelar, uma civilização maluca cortou uma estrela em
duas metades (sem variar a densidade e a temperatura). De que forma este feito altera
a magnitude da estrela? Qual a magnitude da estrela dupla resultante, comparada com a
estrela original?
5 No colégio costumamos ver um exemplo interessante disto, com a escala de temperaturas. As escalas Celsius e Kelvin
só se diferenciam pela sua origem, ou por uma translação: um grau Celsius é o mesmo intervalo de um grau Kelvin. Mas
a escala Farenheit tem a largura diferente das outras duas, de forma que são 180 graus entre fusão e ebulição da água,
contra 100 na Celsius. Assim, para passar de uma para outra, precisamos de uma contração na escala, multiplicando-a
por um valor k.
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Tabela 7.1

astro
Sol
Lua Cheia
Supernova de 1054
Vênus (max)
ISS (max)
mag. limite no céu diurno
Vênus (min)
Júpiter(max)
Sirius
Canopus
Vega
Aldebaran
mag. limite na cidade grande
Gal. Andrômeda
Vesta (max)
Urano (max)
mag. limite em condições perfeitas
Netuno (max)
Plutão (max)
Éris \o/ (atual)
mag. limite dos telescópios de 8m
mag. limite do Hubble no visível

magnitude
-26,7
-12,6
-6
-4,7
-4,5
-4
-3,8
-2,8
-1,3
-0,7
0
0,8
3
4
5,1
5,5
6,5
7,7
13,5
18,7
27
30

41- Calcule a diferença de magnitudes aparentes de Marte em oposição e em conjunção. Faça
o mesmo para Júpiter. Qual dos dois tem a magnitude mı́mima mais baixa? Qual dos dois
apresenta maiores variações de brilho?

7.3

Magnitude Absoluta

A magnitude aparente de uma estrela é uma medida de seu fluxo, ou seja, de seu brilho
aparente, como o próprio nome diz. A princípio, medindo fluxos ou magnitudes de estrelas, não
sabemos nada sobre suas luminosidades. Uma estrela ter a magnitude maior ou menor que outra
não significa que ela seja mais ou menos luminosa que outra; podemos ter uma estrela menos
luminosa muito mais próxima de nós do que outra mais luminosa e, assim, sua magnitude pode
ser menor (isto é, mais brilhante). Assim, pelo vício da escala de magnitudes e, ao mesmo tempo,
a necessidade de se comparar os brilhos intrínsecos dos objetos, criou-se a escala de magnitude
absoluta. Para estrelas e galáxias, a magnitude absoluta M é definida como a magnitude que
o corpo teria se estivesse a 10 parsecs de distância. Assim, colocadas a uma mesma distância,
temos um padrão para comparar as luminosidades verdadeiras das estrelas. Numericamente,
fazemos
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M

L
= −2, 5 log
+C
4π · (10)2


L
= −2, 5 log
− log 100 + C
4π
L
= −2, 5 log
+ ( C + 5)
4π

Da mesma forma que fazíamos antes, entretanto, calculamos sempre a diferença entre duas
magnitudes absolutas, para eliminar o desconforto das constantes excessivas. Assim:
M − M∗ = −2, 5 log

L
L∗

Nessa fórmula, as magnitudes absolutas das duas estrelas são agora relacionadas pelas luminosidades, e não pelos fluxos medidos na Terra. Como antes, também, as magnitudes e luminosidades de qualquer estrela podem ser relacionadas se soubermos a luminosidade e a magnitude
absoluta de uma estrela conhecida, por exemplo o Sol.
Dentro do Sistema Solar, utiliza-se outra forma para magnitudes absolutas: a magnitude
absoluta H de um corpo do Sistema Solar é o seu brilho hipotético a 1 UA do Sol, 1 UA do
observador, e visto com ângulo de fase nulo (isto é, em oposição, ou em fase cheia). Repare que
isto é geometricamente impossível a menos que o observador esteja no centro do Sol. Mas como
é uma definição abstrata, não precisamos nos preocupar com isso; a definição é ainda muito
útil para comparar os brilhos “intrínsecos” dos objetos (mesmo que a maioria deles não emita
luz própria). Na verdade, a comparação entre diferentes valores de H para os asteróides, por
exemplo, é um ótimo indicativo de seus tamanhos e albedos.
Para converter uma magnitude absoluta estelar M em uma planetária H, basta subtrair 31,57.
42- Prove isto.
Voltemos às magnitudes estelares. A diferença fundamental entre a magnitude absoluta de
uma estrela e sua magnitude aparente é dada pela sua distância até nós. Então podemos inverter
o problema: dado que conhecemos a magnitude absoluta de uma estrela (porque vimos em uma
tabela), podemos medir sua magnitude aparente e, assim, descobrir a distância da estrela até nós.
Assim

m−M


= −2, 5 log

L
L
− log
4π
4πd2



+C−C−5

1
−5
d2
5 log d − 5

= −2, 5 log
=

Como veremos no próximo capítulo, boa parte das técnicas de medição de distância se reduzem a técnicas para estimar a magnitude absoluta de astros.
43- Uma estrela tem luminosidade 10 vezes maior que outra. Qual a diferença entre suas
magnitudes absolutas?
44- Uma estrela tem o triplo do fluxo de outra, quando medido aqui na terra. Considerando que
ambas tenham a mesma luminosidade, qual a razão das distâncias das duas estrelas? Qual
a diferença das magnitudes aparentes? E absolutas?
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45- Calcule a magnitude absoluta M do Sol.
46- Calcule a magnitude absoluta H da Lua e de Marte. Compare com suas respectivas magnitudes aparentes de oposição (fase cheia).
47- (IAO 2000) Jovens cientistas do território da República do Komi (da Federação Russa)
registraram, há poucos dias, um novo objeto aparentando ser uma estrela binária eclipsante.
Entretanto, o perı́odo desta estrela não era estável: a magnitude estelar do objeto é atualmente de 24,32. Uma vez a cada 7 a 11 segundos esta magnitude aumenta para 24,52
durante 0,2 a 0,3 segundo. Após análises ficou claro que este objeto pisca-pisca representa
olhos de um grupo de gatos absolutamente negros, sentados sobre um pequeno corpo absolutamente negro, no nosso sistema solar e que estão olhando na direção do Sol! Um dos
gatos está piscando os olhos! Calcule o número de gatos, deste grupo de gatos, sentados
no pequeno corpo e olhando para o Sol. Considere que todos os gatos tenham o mesmo
tamanho.
48- Sejam os gatos do exercı́cio anterior. Se o corpo onde os gatos estão sentados fosse levado
a uma distância de 4 vezes a distância atual desse corpo até nós, calcule a magnitude
máxima e mı́nima que verı́amos. (Considere que esses gatos são especiais, e seus olhos não
são refletores de luz mas emissores e, portanto, emitem sempre a mesma quantidade de
luz! Pode não ser realista, mas pense na poesia presente na imagem, gatos com pequenas
estrelas nos olhos. . . *-*)
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Medidas de Distância
Por muito tempo pensou-se que as estrelas fossem corpos pontuais e que estivessem presas
a uma esfera cristalina que gira em torno da Terra. Ainda hoje nós usamos o conceito de Esfera
Celeste, porém desde a Revolução Copernicana a nossa compreensão sobre o céu mudou drasticamente e, como dito no último capítulo, é impressionante a quantidade de informações que
podemos obter de uma estrela apenas com a sua luz que chega até nós, sendo que a obtenção
da sua distância a nós é importantíssima para a determinação de suas propriedades. A partir de
agora nós também devemos enxergar a Esfera Celeste em profundidade, realizando nossa própria Revolução Renascentista (caso você goste de pintura e perspectiva!) e estudaremos alguns
dos métodos usados pelos astrônomos para essa tarefa.

8.1

Medidas na Terra

Antes de aprendermos a medir distâncias universo afora, precisamos entender um pouco
como fazemos isso aqui, no nosso planeta. Para isso, nada mais razoável que recorremos à
nossa tradição de “medidas na terra”, a geometria. De fato, a utilidade original da geometria
é que, usando relações entre retas, pontos e ângulos, sabendo os tamanhos de algumas coisas,
podemos conseguir tamanhos de outras coisas. É assim que, sabendo o tamanho do diâmetro
de um círculo, podemos conhecer seu perímetro, multiplicando pelo número mágico π. Ou,
conhecendo
o lado de um quadrado, obtemos a distância que é a sua diagonal, multiplicando
√
por 2.
Também para saber longas distâncias, podemos usar a geometria. Digamos, por exemplo,
que você tem uma fazenda e deseja vendê-la. Sua fazenda é realmente grande, de forma que não
dá para medir suas dimensões contando passos ou usando uma trena 1 . É importante saber o
tamanho da fazenda para vendê-la, já que o preço é por hectare (por unidade de área).
Digamos que haja uma árvore ou uma haste na fronteira em que sua fazenda acaba. Se você
souber a altura da árvore ou da haste, fica fácil: basta comparar a altura da árvore com a altura
que você vê; com isso, usando uma simples semelhança de triângulos, você consegue a distância.
Dá pra fazer algo parecido na horizontal, usando as distâncias entre duas árvores. Ou, em vez de
comparar com o comprimento aparente, você pode usar diretamente a abertura, vendo o ângulo
que compreende a distância entre as árvores.
Vamos visualizar geometricamente a situação: você está alinhado com uma das árvores, numa
linha aproximadamente perpendicular à linha que liga as árvores. Assim, existe um triângulo
1 De

fato, essa é a maneira mais simples de fazer medidas: estabelecer um padrão, e comparar os objetos a serem
medidos com o objeto-padrão. No caso das distâncias, isso significa, por exemplo, estabelecer o tamanho de “um metro”
e, na hora de medir algo, colocar esse metro ao lado do objeto, contando quantos metros (ou quantas frações de metro)
dão o tamanho do objeto.
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retângulo cujos vértices são você e as duas árvores. Você conhece o tamanho da base do triângulo
(a distância entre as árvores, d arv ), e conhece também o ângulo oposto à base (é o ângulo de
abertura φ com que você vê as árvores). Assim, é fácil descobrir a altura do triângulo, dvoce :
dvoce = d arv · tan φ
Esse método, e todas as suas variações, são chamados de triangulação, pois a idéia é que,
montando grandes triângulos horizontais e manipulando suas propriedades, podemos encontrar
as medidas que quisermos.
Um problema de medir distâncias da maneira descrita é que nem sempre temos dois objetos
de referência e, quando temos, raramente sabemos a distância entre eles (não é razoável pensar,
afinal, que você soubesse a distância entre duas árvores quaisquer). Mas existe uma maneira esperta de resolver esse problema: fazendo o triângulo ao contrário, fazendo a base na extremidade
em que você está em vez da extremidade do ponto distante.
Na fazenda, faríamos o seguinte: fincaríamos duas hastes a uma distância razoável, e observaríamos uma árvore dos dois marcos. Faça essa experiência com o seu dedo, abrindo e fechando
um dos olhos; ele muda de posição, com relação aos objetos de fundo. Da mesma maneira, a
árvore mudaria de posição com relação a, digamos, as montanhas ao fundo (veja figura). Esse
método é conhecido como paralaxe.
Assim, em vez da distância entre as árvores lá, usamos a distância entre as hastes aqui; em vez
de usar o ângulo de abertura, usamos o ângulo de paralaxe, segundo o qual a árvore se desloca.
Fazendo essas substituições, as relações trigonométricas são as mesmas.
É claro que as montanhas também sofrem paralaxe quando as observamos de posições diferentes. Mas o importante é que as montanhas estejam pelo menos uma ordem de grandeza
mais distantes que a árvore; assim, na medida da distância à árvore, a paralaxe das montanhas
é desprezível, e podemos considerá-las “fixas” no fundo. Poderia até ser que estivéssemos em
uma grande planície na savana africana, tendo somente árvores isoladas em diferentes distâncias
para medir. O método da paralaxe ainda seria em essência o mesmo, só que um pouco mais
complicado (compararíamos dois triângulos com dois diferentes ângulos de paralaxe). Mas, em
geral, é fácil conseguir uma referência fixa de fundo.
A paralaxe é um método muito importante; sem saber, você a usa todos os dias! De fato, uma
das formas usadas pelo cérebro humano para estimar distâncias é essa: comparar o mapa gerado
pelo olho direito com o gerado pelo olho esquerdo; quanto maior for a discrepância na posição
dos objetos, mais próximos eles estão. É assim que você, olhando para os objetos, sabe se eles
estão próximos ou distantes2 . Os óculos 3D seguem o mesmo princípio.

8.2

Paralaxe no Espaço

Depois de ter revisto os métodos da geometria, nos perguntamos como medir distâncias no
espaço. A resposta imediata que vem à mente é: vamos estender a paralaxe para o espaço! Para
as grandes distâncias do espaço, precisaremos de linhas de base bem maiores. Não podemos ficar
caminhando tanto para fixar marcos, mas podemos usar os movimentos naturais do sistema: a
rotação da Terra e sua revolução em torno do Sol. No primeiro caso, a linha de base é o raio da
Terra; nós esperamos seis horas (um quarto de dia) entre as medidas e chamamos o método de
paralaxe geocêntrica. No segundo, a linha de base é a distância Terra-Sol; esperamos três meses
(um quarto de ano) entre as medidas e chamamos o método de paralaxe heliocêntrica.
2 Na verdade, embora a paralaxe seja realmente importante, existem outras maneiras para o cérebro estimar distâncias
CITAAAAAAAR.
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O que estamos fazendo implicitamente é estender a geometria terrestre para o espaço. Em
outras palavras, quando acreditamos que o método vale para medir distâncias aos astros, estamos
supondo que a geometria da Terra é igual à geometria do espaço (ou falando melhor, que a
geometria é também uma astrometria). Repare que essa não é uma suposição automática: os Céus
são diferentes da Terra em quase todos os aspectos, porquanto não há razão para supor que as
medidas na Terra funcionem no Céu. Historicamente, entretanto, isso nao foi um problema; já
para os gregos, a geometria, vinda do Egito como um conjunto de técnicas agrimensoras, já havia
ascendido às categorias metafísicas mais universais3 . Os astrônomos de Alexandria (Hiparco,
Ptolomeu, etc.) usavam abundantemente os métodos geométricos para cálculos astronômicos.
A paralaxe de planetas, sei lá! Hoje em dia mesmo, entretanto, não acreditamos mais que a
geometria euclidiana possa ser expandida pelo universo; em vez disso, acreditamos nos espaços
curvos da Relatividade Geral. Assim, a paralaxe não poderia ser usada para distâncias muito
grandes, em que efeitos relativísticos se sobresaíssem (não que isso faça diferença na prática, já
que o método geométrico perde sua validade em distâncias bem menores que esse limite).
Hoje é mais raro fazermos cálculos geométricos; em vez disso, usamos a geometria para
realizar cálculos algébricos. No nosso caso, esses cálculos serão especialmente simples. A razão
é que, na maioria dos casos (incluindo todos os desse curso), estaremos interessados na paralaxe
heliocêntrica das estrelas. Acontece que todas as estrelas estão muito distantes de nós: enquanto
nós estamos a 8 minutos-luz do Sol, a estrela mais próxima (Proxima Centauri) está a mais de 4
anos-luz! Assim, o ângulo de paralaxe heliocêntrica de todas as estrelas é menor que um segundo
de arco.

Figura 8.1: Triângulo formado pela Terra, Sol e estrela visada (com um dos lados exageradamente pequeno,
para facilitar a visualização).

Veja a figura 8.1. Uma vez tendo o ângulo de paralaxe, podemos usar a definição de tangente
para descobrir a distância:
tan π =

1
D(UA)

Onde π é a paralaxe (que aqui não tem nenuma relação com o número π = 3, 1415...) e D é
a distancia, em Unidades Astronômicas, da estrela ao Sol. Mas para ângulos muito pequenos,
o valor da tangente - se expressado em radianos - tem um valor muito próximo do valor do
3 Na filosofia de Platão, por exemplo, as Idéias eram superiores às coisas materiais, e mesmo entre as idéias havia uma
hierarquia; as formas geométricas, por sua simplicidade e pureza, ocupavam as mais altas camadas desta hierarquia. A
idéia suprema, entretanto, era a idéia de Bem, que funcionava como um lumiar para o mundo.
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ângulo4 . Com isso, nossa fórmula fica assim:
π(rad) =

1UA
D(UA)

Há ainda outro incômodo de ordem prática: usar o ângulo em radianos e as medidas em
unidades astronômicas é desconfortável: como o ângulo sempre vai ser muito menor que um
radiano, a distancia será um número muito grande de unidades astronômicas. Logo, convertemos
de radianos para segundos de arco5 :
π (00 ) ≈

206265
D(UA)

Mas, o problema da distancia persistiu, alem de ter desaparecido o conveniente ‘um’ do
numerador da fração. Para isso, criamos uma nova unidade de distância: o parsec. Por definição,
um parsec é a distância de uma estrela que tem paralaxe de 1” de arco. Com isso, ficamos com a
fórmula:
tan π (00 ) ≈

1
D(pc)

Graças à sua conveniência, o parsec é a unidade de distância mais usada em astronomia mesmo para distâncias muito maiores que o alcance do método da paralaxe e mesmo sabendo
que hoje as distâncias são calculadas por computadores e satélites. Em segundo lugar vem o anoluz, muito comum em textos de divulgação e de interpretação bastante intuitiva (submetendo
medidas espaciais às medidas temporais). Já no sistema solar, também por conveniência, impera
a Unidade Astronômica.
49- Revendo os últimos passos, calcule quanto vale um parsec em UA.
50- Calcule o comprimento de um ano-luz em metros. Sabendo que a distância média da Terra
ao Sol é de aproximadamente 150 000 000 km, calcule quanto vale um parsec em anos-luz.
51- Faça uma tabela de conversão entre parsec, anos-luz e UA.
52- Calcule a distância das seguintes estrelas:
(a) Alfa Centauri (π = 0, 7600 ), a estrela mais próxima do Sol.
(b) Sirius (π = 0, 3700 ), a estrela mais brilhante do céu noturno.
(c) Antares (π = 0, 00900 ), a estrela mais vermelha do céu.
53- Se a paralaxe de uma estrela é 0, 31200 ± 0, 006, qual o erro no valor da sua distância?

8.3

Outras Paralaxes

Como saber a distância de uma estrela, quando esta tem paralaxe (o ângulo) muito pequena,
a ponto de não conseguirmos medi-la e não conseguirmos usar a paralaxe heliocêntrica? Para
esses casos nos restam métodos menos diretos de se calcular a distância da estrela. Esses outros
métodos, por analogia, acabaram recebendo também o nome de paralaxe, apesar de usarem
pouca ou nenhuma geometria; por oposição a eles, a paralaxe tradicional ficou conhecida como
paralaxe trigonométrica. Vamos a eles:
4 Ver apêndice de Trigonometria. Em todo caso, vocês também podem testar numa calculadora científica, com ângulos
menores que 1 rad
5 Para essa conversão, basta saber que 2π rad = 360o , e que 1o = 60’ = 3600”.
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Paralaxe Espectroscópica

A paralaxe espectroscópica consiste, basicamente, de obter o tipo espectral da estrela, e a
partir do tipo espectral estimar sua magnitude absoluta, a partir do diagrama HR. Com posse
da magnitude aparente e da estimativa da magnitude absoluta, pode-se estimar a distancia da
estrela usando a fórmula:
m − M = 5 log(d) − 5
Onde m é a magnitude aparente, M a magnitude absoluta e d a distância (como deduzimos
no capítulo 7).
Vocês devem estar pensando: “Nossa, que método mais impreciso! É quase um chute”. Bem
se você for estimar a distancia de uma estrela, solitária, realmente este método não é nem um
pouco preciso. Porém, quando se vai medir a distancia de aglomerados abertos (grupos de
estrelas com mais ou menos a mesma distancia de nós), por exemplo, este método se mostra
bastante eficiente, pois é possível criar um diagrama HR a partir das estrelas deste aglomerado.

8.3.2

Paralaxe Dinâmica

Este método usa estrelas binárias para estimar a distância. Isso é feito medindo o brilho
aparente das estrelas, seu período e seu semi-eixo maior angular6 . Com essas medidas, usa-se
Terceira Lei de Képler generalizada:
a3
G ( M1 + M2
=
T2
4π 2
Como já medimos T, se soubermos as massas podemos obter o semi-eixo maior real; comparandoa com o semi-eixo maior angular, sabemos a distância. Para conseguirmos a massa, usamos a
magnitude aparente e a relação massa-luminosidade. A magnitude aparente é proporcional à luminosidade sobre a distância ao quadrado; a luminosidade, por sua vez, é proporcional à massa.
Assim, temos duas equações (a Lei de Kepler Generalizada e a Equação da Magnitude Aparente)
e duas incógnitas (a massa do sistema e sua distância). Basta então resolver o sistema.
Ocorre que nem sempre é fácil resolver o sistema; assim, muitos preferem usar um método
iterativo: primeiro eles supõem massas quaisquer para a estrelas (por padrão, uma massa solar)
e encontram com isso um valor para a distância. Daí, usando esse valor de distância, calcula-se
ao contrário e encontra-se uma nova estimativa para a massa. Essa nova estimativa para a massa
dá uma nova estimativa para a distância, que dá uma estimativa mais nova para a massa, e assim
sucessivamente. Depois de muitas iterações (um computador pode fazer esse trabalho monótono
em pouco tempo), consegue-se acurácias tão boas quanto 5%, na medida da distância.

8.3.3

Paralaxe Rotacional

Nesse, usamos galáxias espirais próximas. A idéia é sempre comparar duas grandezas, uma
que depende da distância com outra que não depende. No caso, são o movimento próprio
de alguma estrela de uma galáxia, que tem que fornecer uma velocidade compativel com as
velocidades radiais nas bordas do disco. Tudo isso corrigido pela inclinação da galáxia.

8.4

Velas Padrão

Os métodos de velas-padrão se baseiam na seguinte suposição: existem objetos iguais espalhados por aí. A idéia é que existem objetos conhecidos, com luminosidades conhecidas e bem
6 O semi-eixo maior angular é o semi-eixo maior contado em unidades de angulo visto da Terra, que é proporcional
ao semi-eixo maior e a distância, no caso: α = Ra , para α medido em radianos.
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determinadas; encontrando um desses objetos, podemos medir seu brilho aparente e, com isso,
conhecer sua distância. Neste sentido, a paralaxe espectroscópica é um tipo, rudimentar, de método
de vela-padrão.

8.4.1

Cefeidas

As estrelas cefeidas têm um período de variação de brilho bastante regular, variando seu
brilho entre 0,3 e 3,5 magnitudes, com um período de 1 a 100 dias. Mas o mais importante – o
que foi descoberto pela Leavitt – é que existe uma relação clara entre o período de sua pulsação e
sua luminosidade. É essa relação que permite que as usemos para medir distâncias. Medindo o
período, descobre-se a luminosidade e, com ela, sabendo a magnitude aparente (que é só medir),
temos a distância. A relação período-magnitude absoluta para essas estrelas é a seguinte:
M = −2, 81 · log P − 1, 43
onde M é a magnitude absoluta e P é o período, em dias. Podemos ver essa relação na figura
8.2

Figura 8.2: Gráfico mostrando a relação período-luminosidade para as Cefeídas e RR Lyrae.

8.4.2

RR Lyrae

As RR Lyrae são as primas menores das cefeidas, com período em geral menor que um dia.
Elas são suficientemente menos brilhantes para que não as consigamos distinguir em galáxias;
mas justamente por serem menores, são mais abundantes e, portanto, mais fáceis de se achar
em objetos um pouco mais próximos Enquanto as cefeidas costumam ser usadas para indicar
distâncias de galáxias autônomas, as RR Lyrae, são o principal marcador para os aglomerados
globulares.

8.4.3

Supernovas Ia

As supernovas de tipo Ia, que são associadas com a queima explosiva do carbono, ocorrem em
sistemas binários, quando uma estrela anã branca com massa próxima ao limite de Chandrasekhar7
7 O colapso definitivo da anã branca, devido à sua autogravidade, é impedido devido à pressão de degenerescência dos
elétrons que é característica da matéria degenerada. Entretanto, existe um valor-limite para a massa da anã branca,
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recebe massa de sua companheira e ultrapassa esse limite . Isso provoca um colapso gravitacional
que em alguns segundos deflagra a fusão nuclear do seu carbono degenerado em uma explosão
extremamente energética e tão violenta que pode não sobrar remanescente. Tendo em vista as
altíssimas e consistentes luminosidades desses fenômenos, os astrônomos consideram as supernovas tipo Ia como velas padrão e suas observações tem sido muito utilizadas na determinação
de distâncias para a cosmologia.
A tabela 8.1 mostra métodos para determinar distâncias, e seus respectivos alcances8 :
Tabela 8.1: Métodos para determinar distâncias e seus respectivos alcances.

Método
Radar
Paralaxe Heliocêntrica
Paralaxe Espectroscópica
Estrelas Variáveis

Distância de Alcance
10 UA
1000 pc
10 Kpc =10 000 pc
4 Mpc = 4 000 000 pc

54- Porque não se medem distâncias também com os outros tipos de estrelas variáveis?
55- Calcule a distância e o diâmetro da galáxia espiral do Triângulo, que aparece no céu com 1o
de diâmetro. Nela foi observada uma cefeida de magnitude 19,8 e perı́odo de 13 dias.
56- Se a amplitude de variação de brilho de uma cefeida é igual a 2,0, qual a variação de seu
raio? Quando o brilho é máximo, a temperatura da Estrela é 9.000 K; quando é mı́nimo,
7.000 K.

acima do qual ela não é mais sustentada pela pressão de degenerescência de elétrons. Essa massa chama-se limite de
Chandrasekhar para anãs brancas, que é cerca de 1,4 massas solares.
8 A técnica de radar consiste no seguinte: miramos no objeto (planeta, asteróide), atiramos um feixe de radar em sua
direção, esperamos o feixe refletir no objeto, e o captamos na volta. Como a velocidade da luz é constante, sabendo o
tempo que as ondas de radar demoraram a fazer seu percurso, calculamos a distância.
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‘‘E o senhor”, gritei num ímpeto de rebelião, por que não toma posição, por que não
me diz onde está a verdade?
Guilherme permaneceu um tempo em silêncio, levantando em direção à luz a lente
na qual estava trabalhando. Depois abaixou-a sobre a mesa e me mostrou, através da
lente, um instrumento de trabalho: “Olha”, disse-me, “o que está vendo?”.
“O instrumento, um pouco maior.”
“É isso, o máximo que se pode fazer é olhar melhor.”
Umberto Eco, O Nome da Rosa
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Na astronomia se trabalha com objetos muito distantes, tornando-os muito pequenos visualmente e com brilho muito pequeno. Isso faz com que só consigamos ver apenas uma minúscula
parte do que está acima das nossas cabeças1 .
Com o que vemos a olho nú, a Astronomia conseguiu se desenvolver por muitos séculos.
Mapeamos o que víamos, estabelecemos um sistema para classificação do brilho das estrelas,
notamos muitos movimentos que ocorriam no céu, organizamos nosso tempo e os calendários,
e proposmos modelos de universo. Mas, nossos sistemas de universo eram apenas baseados no
movimento dos planetas, da Lua e do Sol, e pouco conseguiam afirmar sobre a natureza dos
corpos celestes.
Para conseguir afirmar mais sobre a natureza dos corpos, era necessário que investigássemos
essa natureza, e para isso precisaríamos de um contato mais próximo com os corpos. Então
surgem 3 soluções para o problema:
• Viajar para o corpo para o estudarmos;
• Laçar o corpo com uma corda gigante e pucha-lo para mais perto;
• Usar algum instrumento para aproximar a imagem, torná-la mais forte e brilhosa.
Não é necessário que sejam citados argumentos que tornam as duas primeiras ideias implausíveis, restando portanto apenas a última como solução plausível para esse estudo.
Pegamos então um instrumento ótico bem comum e simples, que serve para aproximar a
imagem de objetos no nosso cotidiano: a lupa2 . Em uma noite apontamos essa lupa para o
céu e o que vemos? NADA! Aproximamos a lupa de nosso olho, e o que vemos? NOTHING!
Afastamos a lupa de nosso olho e o que vemos? PAGH!3 Apontamos a lupa para a Lua e vemos
um borrão brilhante, mas nada que nos ajude. Apontamos para o Sol e queimamos nossa retina.
Todo esse problema para ver esse objetos é porquê nosso olho não consegue formar imagens
vindas de qualquer instrumento ótico em qualquer condição. No caso a lupa tem uma certa
faixa de distância, do olho e do objeto, que ela consegue trabalhar bem. Fora desta faixa, não
conseguimos ver muita coisa, e o que vemos estará totalmente borrado.
Mas vamos estudar um pouco a lupa primeiro antes de propor outra solução.
Ao queimar sua retina você ficou com raiva da natureza e decidiu queimar o olho de algumas
formigas do mesmo jeito que você queimou o seu. Você então coloca a lupa entre a formiga e o
Sol. Colocando a lupa muito distante da formiga, infelizmente nada aconteceu. Mas conforme
1 E abaixo dos nossos pés, e bem à frente do nosso peito, atrás de nossas costas e ao lado de nossos braços, já que a
Esfera Celeste é uma esfera.
2 Se não tiver uma, assalte os óculos de sua tia e tente fazer a experiência.
3 Pagh significa Nada na língua Klingon.
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você aproxima a lupa da formiga, nota que se forma um círculo brilhante, que reduz de tamanho
conforme você aproxima a lupa da formiga, até que a imagem atinge um tamanho mínimo e para
distâncias menores que a distância em que ocorre o mínimo, o círculo luminoso volta a crescer. E
você nota que é justamente na distância em que a imagem é mínima é que a formiga pega fogo.
Quando você deixava a lupa muito perto ou muito longe isso não funcionava.
57- Por que a formiga pega fogo apenas quando o cı́rculo brilhante atinge seu tamanho mı́nimo
(ou próximo disso)? E porque isso não funciona para posições da lupa muito diferentes da
posição em que se formou o cı́rculo mı́nimo?
Notamos então o seguinte. A luz que passa pela lupa é concentrada na forma de um cone. Na
ponta do cone é onde a luz está mais concentrada, e é o lugar que chamaremos de foco. Observe
a figura a seguir.

Foco

Luz

Lupa
Figura 9.1: O foco de uma lente é definido como sendo o ponto de encontro dos raios de luz que chegam
até a lente paralelos e em seguida sofrem desvios. Lembrando que o desenho é bi-dimensional, e o nosso
mundo é tri, o triângulo formado pelos raios de luz, na verdade é um cone.

Neste caso a luz é concentrada pela lente da nossa lupa. Quando isso acontece, chamamos a
lente de convergente.
Pronto. Quem roubou os óculos da tia, pode ter conseguido queimar formigas, mas pode não
ter conseguido realizar bem a experiência. Em vez de formar um círculo brilhante, a lente fazia
uma espécie de sombra no chão! Então você se pergunta, como pode um objeto transparente
fazer uma sombra no chão?
Você então bate no gordinho nerd da sua sala (caso ele não seja você, lógico, o que é provável. . . ) e pega os óculos dele para tentar a experiência. No caso, o problema ocular mais comum
dentre os nerds é a miopia. E você nota que as lentes dos óculos continuam fazendo uma espécie de sombra no chão, cuja intensidade depende da distância da lente ao chão. Quanto mais
distante, maior e mais intensa a sombra.
WFT?
Pois bem, e se existir uma lente que no lugar de concentrar a luz, ela acaba por espalhar ainda
mais os raios? O fluxo luminoso acaba por cair conforme nos afastamos da lente, já que a luz
vai sendo cada vez mais espalhada. A esse tipo de lente daremos o nome de lente divergente4 .
Qual a diferença na estrutura dessas duas lentes?
Todos, quando pensam em lentes pensam em uma lente neste modelo:
4 Por

72

que o míope não vai ao zoológico? Porque ele usa lente divergente :p.

Volume 2 - Medidas

Capítulo 9: O Telescópio

Figura 9.2: Corte transversal de uma lente bem conhecido.

Mas podem existir várias outras lentes, e é a diferença na forma das faces que gera a convergência ou divergência da luz. Em sí podemos agrupar as lentes em bordos grossos e bordos
finos. Observe abaixo:

Lentes de
bordos ﬁnos

Lentes de
bordos grossos

Figura 9.3: Lentes de bordos finos e bordos grossos.

No ar as lentes convergentes são as de bordos finos, e as divergentes são as de bordos grossos.
Isso porém varia com o meio em que a lente se encontra, por exemplo na água essas características
se invertem.
Agora que você conhece um pouquinho mais sobre lentes, gastou o resto do dia estudando,
virou noite, e você está com muita vontade de colocar fogo em formigas. O que fazer se você não
tem mais a luz do Sol? Simples, você usa duas lâmpadas pontuais!
Você então posiciona as duas lâmpadas, a lupa e a formiga, e o que você vê? Você verá a
formiga rindo da sua cara pois ela não está pegando fogo. E por que isso não aconteceu? Porque
a luz de cada lâmpada convergiu em um ponto diferente. Assim, o ponto de convergência da luz
depende da posição da fonte, no caso pontos a uma mesma distância convergem em um plano
paralelo à lente, e distâncias diferentes convergem a diferentes distâncias.
Outra coisa interessante: se considerarmos um corpo como vários pontos emissores, a luz
de cada ponto vai convergir de um jeito diferente, mas no final a imagem do corpo é projetada
depois da lente!5
Legal, conciliando isso a um pouquinho de biologia chegamos a uma explicação para a formação de imagem no olho! O cristalino de nosso olho é uma lente convergente e a distância onde as
imagens se formam é justamente o fundo do nosso olho, onde estão os cones e os bastonetes6 .
Para ver imagens a diferentes distâncias nosso olho se deforma, trazendo o fundo do olho para
o ponto onde se forma a imagem.
58- Explique o que provoca e como se comporta a formação de imagens nos casos de quem tem:
5 Lembre-se
6 São

que aqui estamos falando de lentes convergentes! Lentes divergentes não fazem isso!
as células do nosso olho que transformam a luz em sinais nervosos para nosso cérebro.
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Figura 9.4: Esquema da formação de imagens em uma lente convergente. Imagine que cada uma das
bolinhas é um ponto de um corpo. No final das contas, uma imagem do corpo vai se formar no ponto em
que os raios de luz de cada ponto se cruzarem com outros raios de luz originados no mesmo ponto.

(a) Miopia;
(b) Hipermetropia;
(c) Astigmatismo;
Agora que sabemos como funciona nosso olho, voltamos à discussão sobre o problema de se
estudar a natureza dos corpos celestes. Como você deve ter notado, nosso olho vai funcionar
melhor quando os raios de luz chegam paralelos. No caso de uma lente apenas, como os raios
estão convergindo ou divergindo, nosso olho não consegue se deformar a ponto de formar a
imagem no fundo do olho7 . Precisamos, portanto, de alguma outra lente então que corrija a
direção dos raios de luz para que eles voltem a ficar paralelos antes do nosso olho. E qual o
benefício primário disso? Nossa pupila tem aproximadamente 6 mm de diâmetro, supomos que
nossa primeira lente tenha 50 mm. Estão teremos uma área maior captando luz e concentrando
em nosso olho, assim nosso olho conseguirá ver objetos que são muito apagados para vermos a
olho nú.
Colocamos então em um tubo de PVC duas lentes, uma grande convergente e uma pequena
divergente. A grande converge a luz, e a pequena pega a luz que está sendo convergida e a
torna paralela novamente. Logo após a lente divergente você coloca seu olho, como no esquema
abaixo:

Figura 9.5: Esquema de como você pode arranjar 2 lentes de forma que seja formada uma imagem no seu
olho.

Apontamos o tubo para um objeto, e o que vemos? Além de mais luminosos, os objetos
parecem mais próximos!
Parece uma coisa simples, não? Mas isso foi um grande marco na história da ciência.
7 Só
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Em 1608 o físico, matemático e astrônomo florentino Galileu Galilei montou uma luneta8
para fins atronomicos. Ele porém não foi o inventor da técnologia. Antes dele o holandês Hans
Lippershey (1570-1619) já havia construído instrumentos dessa natureza, usados principalmente
como briquedo. Apenas com o que Galileu ouviu sobre a invenção de Hans, ele criou seu instrumento e o apontou para o céu. As descobertas de Galileu foram publicadas em seu livro
“Sidereus Nuncius”, em 1609, e foram partes importantes da Revolução Copernicana. Elas ajudavam a por abaixo a já decadente física aristotélica e eram extremamente favoráveis ao modelo de
universo proposto por Nicolau Copérnico.
O episódio da utilização da luneta em observações astronômicas foi tão importante que é considerado como o nascimento da astronomia moderna. Foi por causa dele que 2009 foi decretado
como Ano Internacional da Astronomia pela UNESCO, uma comemoração pelos 400 anos
da publicação do Sidereus Nuncius.
A luneta utilizada por Galileu seguia o mesmo modelo da luneta que propomos acima, com
uma lente convergente e uma divergente. Para dar nome aos bois, a lente maior (convergente,
que fica apontada para o objeto) foi chamada de Lente Objetiva, e a outra, menor (divergente
e que fica próxima ao nosso olho) foi chamada de Lente Ocular. Justamente por ser o modelo
utilizado por Galileu, que esta luneta foi chamada de Luneta Galileana.

Galileu

Lente
Objetiva

Lente
Ocular

Figura 9.6: Esquema da luneta Galileana.

Embora Galileu tivesse construído sua luneta, ele não possuía uma teoría ótica. Ele não sabia
explicar o funcionamento de sua luneta, tendo inclusive iniciado uma tentativa de explicação no
Sidereus Nuncius, com promessa de aprofundar a explicação em outra oportunidade, coisa que
jamais foi feita. Isso dificultou um pouco a aceitação de suas teorias, juntamente com as várias
anomalias na imagem observada, ficava difícil convencer as pessoas de que o que elas estavam
observando era realmente o que ele acreditava ver e não defeitos do próprio equipamento.
Quem estava começando a construir uma teoria ótica na época era o polonês Johanes Kepler.
Kepler e Galileu costumavam trocar cartas e, ao ficar sabendo do invento de Galileu, Kepler pediu
um exemplar para estudar a ótica da luneta. Galieu, camarada como ele só, envia um modelo
errado para Kepler, tendo trocado a lente ocular divergente por uma convergente.
Para a sorte de Kepler e azar de Galileu, o modelo enviado funcionava melhor que o modelo
inicial, apresentando apenas um pequeno problema de ficar com a imagem invertida. Kepler
explicou satisfatóriamente o funcionamento dessa luneta e esse modelo passou a ser chamado
de Luneta Kepleriana. No caso, a lente ocular convergente é posicionada após o foco da lente
objetiva, e sua convergência atua de forma a deixar paralelos os raios que se espalham após a
passagem pelo foco.
As lunetas recebem também o nome de Telescópio Refrator por usarem a refração como
principal agente. Como já notamos, as principais funções dos telescópios são concentrar a luz
recebida e aumentar o tamanho angular dos objetos observados.
8 Para

quem não sabe, luneta é este tubo com lentes.
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Figura 9.7: Esquema da Luneta Kepleriana. Os raios de luz chegam até a lente objetiva paralelos, são
convergidos duas vezes até saírem paralelos novamente ela lente ocular e então chegarem ao nosso olho.

Acontece que o telescópio utilizado por Galileu, como qualquer instrumento ótico baseado em
lentes apresenta um sério problema: a anomalia cromática ou aberração cromática. Para
cada comprimento de onda a luz apresenta uma velocidade diferente, decrescendo do vermelho
ao violeta. Isso faz com que uma luz policromática (composta por vários comprimentos de onda),
ao atravessar de uma superfície para outra, sofra um desvio diferenciado para cada comprimento
de onda. Nas lentes esse desvio diferenciado implica que cada comprimento de onda vai convergir ou divergir de uma forma diferente no instrumento. Em imagens mais precisas isso significa
um sério problema para a focalização (quando você focaliza um certo comprimento de onda,
acaba desfocalizando outro, e assim por diante), impossibilitando a observação.

Figura 9.8: Anomalia cromática em uma lente convergente.

Esse problema gerou algumas observações engraçadas, como por exemplo a atmosfera na Lua
que Galileu observou, e que não passava da aberração cromática nas observações com a luneta.
Para corrigir este problema passaram a ser utilizados espelhos esféricos no lugar das lentes objetivas nos telescópios, eliminando boa parte do problema da anomalia cromática. Outra vantagem
da utilização de espelhos é a possibilidade construirmos telescópios menores, mas com poder de
aumento muito superior aos refratores. Nasceram assim os telescópios refletores.
O modelo mais simples é o Newtoniano. Neste modelo a luz, após ser refletida no espelho
principal9 é refletida novamente em um espelho plano em diagonal que desvia a luz (sem alterar
a distância focal na qual os raios estão se propagando) para que a imagem possa ser focalizada
na lente ocular.
A necessidade de telescópios mais potentes levou a construção de telescópios cada vez maiores. Neste ponto os telescópios newtonianos eram desfavoráveis pois para um grande espelho
o telescópio ficava extremamente comprido e de difícil manuseio. Foi quando surgiu um novo
arranjo chamado Cassegrain.
9
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Figura 9.9: Telescópio Newtoniano, modelo mais simples de refletor.

Neste arranjo a luz, após incidir sobre o espelho primário côncavo, incide sobre um secundário convexo, que muda as características de propagação, fazendo com que a distância focal
resultante seja bem maior do que a obtida por um telescópio newtoniano de mesmo comprimento, permitindo a construção de telescópios mais potentes e menores. Atualmente este é o
arranjo mais utilizado em grandes observatórios.

Figura 9.10: Telescópio refletor em arranjo Cassegrain. Repare o como a distância focal final do telescópio
é grande, mesmo que o tudo seja pequeno.

Alguns telescópios Cassegrain usam uma lâmina plana corretora, chamada de Lâmina Corretora Schmidt, uma espécie de “lente” sem aumento cuja função é corrigir a aberração cromática e eliminar as varetas que sustentam o espelho secundário (já que este pode ir preso diretamente na lâmina). Isso ajuda muito na qualidade da imagem final.
Mas a combinação de superfícies dificulta um pouco a construção dos Cassegrain. A dificuldade de se produzirem espelhos elipsóides, hiperbólicos, parabólicos, etc., foi um obstáculo
para a construção dos Cassegrain. Mas em 1941 o russo Dmitri Maksutov propôs um modelo em
que a lâmina corretora Schimitd e o espelho principal possuem superfícies esféricas e parte da
própria lâmina é espelhada e usada como espelho secundário. Esse telescópio recebeu o nome
de Maksutov e é um dos melhores modelos para telescópios portáteis (e um dos mais caros
também).
Hoje, porém, já são produzidas lentes chamadas de acromáticas, as quais não possuem
aberração cromática na imagem. Elas são constituídas basicamente de uma junção de duas lentes,
uma convergente biconvexa acoplada a uma divergente plano-côncava que corrige a anomalia
cromática da lente convergente. A segunda lente (divergente) deve também ser mais densa que a
primeira para que a correção ocorra. Devido ao formato e a maior densidade da segunda lente, as
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Figura 9.11: Telescópio em arranjo Maksutov (como os pequenos do Canalle). Pelo fato de que as superfícies
da lâmina e dos espelhos serem esféricas, a construção desse telescópio é facilitada.

cores voltam a sofrer um desvio diferenciado para cada comprimento de onda, porém desta vez
o desvio vai fazer com que diferentes cores se interceptem no mesmo ponto, reduzindo bastante
a anomalia cromática.

Figura 9.12: Esquema de uma lente acromática.

Em geral, os telescópios cobrem em seu campo de visão10 uma área muito pequena do céu,
tornando difícil a busca visual de um objeto. Por causa disso hoje uma das peças indispensáveis
de um telescópio que não seja controlado por computador é a chamada lente buscadora. Ela
na verdade é uma minúscula luneta, com aumento muito pequeno e grande campo de visão que
serve para “mirarmos” mais facilmente o objeto a ser observado.

10 Campo
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Como os telescópios na astronomia possuem várias finalidades (técnicas de imageamento, fotometria, espectroscopia, em vários comprimentos de onda e sob várias resoluções angulares) é
natural supor que instrumentos destinados a diferentes usos possuam propriedades diferentes.
Mas como alterando as propriedades dos elementos óticos do telescópio mudamos as características finais do instrumento? Para responder a essa pergunta vamos seguir o caminho tradicional
de equacionar as propriedades de um telescópio e a partir disso estudar seu comportamento.
Como foi dito, as duas funções básicas de um telescópio são concentrar a luz do objeto observado e aumentar seu tamanho angular:
O aumento é definido como a relação entre o tamanho da imagem i observada e o tamanho do
objeto real o. Como geralmente trabalhamos com tamanhos angulares muito pequenos, podemos
definir o aumento como a relação entre os tamanhos angulares, também chamados de i e o, pelo
fato de que para θ  1 → sin θ ≈ θ. Assim, pela definição, temos:
A=

i
o

Para telescópios, o aumento também pode ser dado pela relação entre a distância focal f da
lente objetiva e da ocular. Assim:
A=

f objetiva
f ocular

Mas além de aumentar o tamanho visível do objeto, o telescópio também aumenta o fluxo
luminoso do objeto que é captado por nosso olho. Essa propriedade se chama de poder de
concentração de luz (Pgl). Esta propriedade está ligada ao quanto o telescópio consegue
concentrar a luz. Basicamente, quanto maior o diâmetro da Objetiva, mais luz o telescópio
consegue captar e maior o PGL, e quanto maior o aumento, mais a luz fica espalhada na imagem
e menor o PGL.
Além do que foi citado acima podemos ainda substituir a lente ocular e o olho humano
por uma placa fotográfica, um anteparo ou um CCD (Charged Couple Device; uma placa eletrônica
conectada a um computador que é colocada no foco do telescópio, para gravar a imagem e passar
os dados ao computador)1 . Neste caso o aumento angular da imagem não é importante, mas sim
o tamanho I da imagem formada no anteparo. Novamente como trabalhamos com ângulos muito
pequenos temos na figura 10.1:
onde α o tamanho angular do objeto. Isso também é valido quando trabalhamos com imagens
formadas por uma fenda. Quando os raios de luz atravessam um pequeno buraco, eles formaram
1

Os CCDs são usados nas maquinas digitais que todos temos em casa. (e também nos cursos de astronomia! \o/)
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I = f objetiva · tan α
tan α ' α
I = f objetiva · α

Figura 10.1: Esquema de formação de imagem em um anteparo.

uma imagem do objeto invertida cujo tamanho será dado pelo produto do tamanho angular do
objeto e da distância do anteparo em que a imagem se forma.
Note que eliminamos a lente ocular. Por quê? Simples, a lente ocular tem a função de tornar os
raios paralelos novamente, então para que a imagem se formasse na placa precisaríamos de outra
lente que convergisse os raios novamente para que uma imagem se formasse na placa, função
executada no nosso olho pelo cristalino. Como podemos formar a imagem na placa diretamente
com os raios de luz que vêm da objetiva, não precisamos mais da ocular e da outra lente!
Em imagens, uma outra coisa importante também que precisamos saber é quanto uma medida
angular no céu corresponde em escala linear no plano da imagem, ou simplesmente qual arco
cabe em uma unidade de medida na placa. Essa é a chamada escala de imagem ou escala de
placa (e).

tan e =

1
f mm

tan e ≈ e
e=

1
f mm [ arcrad/mm ]

Figura 10.2: Escala de Placa.

Para o caso de um CCD, no lugar de utilizarmos a escala em metros ou milímetros, é mais
interessante sabermos qual o ângulo correspondente a um pixel na placa, assim substituímos o 1
mm da relação acima pelo valor do lado do pixel no CCD, assim obtemos:
e=

lmm
f mm

Uma propriedade extremamente importante para a caracterização de um telescópio ainda é
a chamada razão focal (n). Esta propriedade é a razão entre a distância focal da objetiva ou
espelho primário e seu diâmetro. Ela, juntamente com o diâmetro do espelho, dá a caracterização
geral do telescópio. Sabendo estas duas características você pode facilmente saber as outras.
f
D
A indicação da razão focal é dada da seguinte maneira: um telescópio com razão focal de
9,5, por exemplo, é nomeado por f/9,5. As razões focais mais indicadas hoje estão entre 8 e 10,
n=
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porém isso depende da finalidade do telescópio. Telescópios com razão focal menor (entre 4 e 6
recomendável) apresentam grande poder de ganho de luz (a luz é mais concentrada) mais pouco
aumento, indicado para objetos grandes e fracos, como nebulosas. Razões focais maiores (entre
10 e 12) não conseguem ter tanto ganho de luz, mas apresentam bom aumento, indicado para a
observação de objetos pequenos e brilhantes, como planetas.
Porém o comportamento da luz em um telescópio não é tão perfeito quanto foi considerado
até agora. Quando um raio de luz passa por um instrumento ótico de foco positivo, como um
telescópio, ela sofre um processo de difração, chamado de Difração de Fraunhofer, que faz
com que a imagem formada por esse raio não seja apenas um ponto como era de se esperar,
mas que seja um conjunto de pequenos círculos concêntricos, formando um pequeno disquinho,
chamado de disco de Airy.

Figura 10.3: Esquema da difração de Fraunhofer para uma lente de diâmetro D.

O diâmetro (r a ) do disco formado é dado pelo produto do ângulo (a) em radianos e da distância focal da lente ou espelho, pelo fato de trabalharmos com ângulos extremamente pequenos.
Este ângulo será dado pela seguinte relação:
λ
λ
⇒ a00 = 2, 51 · 105
D
D
Com λ e D na mesma unidade de medida. Esses 1,22 saem da primeira raiz da equação de
Bessel. Perceba que isso depende do comprimento de onda a ser considerado. Um mesmo telescópio formará discos de diferentes tamanhos dependente do comprimento de onda considerado.
Um caso particular que nos interessa muito é o caso particular do visível (λ = 0, 55µm), onde
temos:
arad = 1, 22 ·

a00 =

14
Dcm

Agora com o valor deste ângulo podemos definir uma das propriedades mais importantes de
um telescópio, o poder resolutor. Veja a figura 10.4:
Se dois objetos estão separados por uma distancia angular (∆h) maior que 2R, ou seja, maior
que r a , eles serão observados como dois objetos independentes através de um telescópio. Porém,
se esta distância for menor que r a , eles serão observados como dois objetos unidos na imagem.
Com isso temos que a menor distância angular para que dois objetos sejam vistos como separados
em uma imagem é o próprio diâmetro do disco de difração, assim podemos definir o poder
resolutor (p00 ) de um telescópio por:
λ
D
No caso do visível, como geralmente aparece descrito, temos:
p00 = 2, 51 · 105
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Figura 10.4: Imagens de dois objetos pontuais separados por diferentes distâncias ∆h em um telescópio.

p00 =

14
Dcm

Porém, existe a dependência do comprimento de onda, o que faz com que telescópios que
operem na faixa do visível possam ser pequenos e ainda assim ter boas resoluções; telescópios
que operam em rádio (λ da ordem de centímetros) precisam ser extremamente grandes e mesmo
assim não apresentam um bom poder resolutor.
59- (IAO 1996) Uma pequena mosca pousou na objetiva de um telescópio de 5 cm. O que um
observador verá olhando a Lua através desse telescópio?
60- Qual aumento se deve conferir a Júpiter (α = 4000 ) para que ele possa ser observado do
tamanho da Lua (α = 3000 ) através de um telescópio?
61- Você possui dois telescópios: um refrator com uma objetiva de 160 cm de distância focal e
um refletor f/9,5 com diâmetro de 30 cm. Porém você possui apenas uma ocular, e sabe que
quando você a usa no seu refrator consegue um aumento de 200 vezes. Qual é o aumento
que você conseguirá quando utilizar essa ocular no seu refletor?
62- Qual diâmetro terá uma imagem do Sol (α = 320 ) projetada no plano focal de uma lente
f/7 com distância focal de 40 cm? Qual será o fluxo luminoso na imagem?
63- Seu CCD possui pixels de 22 µm de lado. Quando Marte está em sua aproximação máxia
da Terra, seu diâmetro angular é de 25”. Quantos pixels de lado terá uma foto de Marte
obtida pelo seu CCD no plano focal de uma lente com distância focal de 80 cm?
64- (IAO 2000) Uma Câmara Schmidt de 1,2 metro tem um campo de visão de 6◦ × 6◦ .
Calcule aproximadamente quantas fotografias você teria que fazer para cobrir todo o céu.
(faça uma estimativa dos números máximo e mı́nimo de fotos). Onde você teria que colocar
o telescópio para ser capaz de fazer esse trabalho?
65- Sabe-se que o olho humano só consegue observar até a sexta magnitude. Com um telescópio,
contudo, esse limite aumenta um pouco. Calcule a magnitude-limite possı́vel de se observar
com um telescópio, em função do diâmetro da sua objetiva.
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66- (IAO 1996) De uma estrela da quinta magnitude, caem 10000 fótons por segundo por cm2
na superfı́cie de Plutão. Quantos fótons, vindos de uma estrela de magnitude 20, serão
captados em meia hora pelo telescópio BTA (que tem um espelho principal de 6 m de
diâmetro)?
67- Mantendo a tradição de ajudar VOCÊ a resolver seus problemas cotidianos: Imagine que
você esteja trabalhando no telescópio Bolshoi (BTA) de 6 m, na Rússia. Seu chefe foi a uma
reunião (vodka!) com Michail Gavrilov (supremo-guru da IAO), e pediu pra você esquentar
um cafezinho para ele. Porém, quando você vai cumprir a ordem, a cafeteira quebra. Como
não tem ninguém usando o telescópio, você tem uma idéia: apontar para Sirius, e esquentar
o cafezinho com o brilho da estrela. Qual o tempo mı́nimo de duração da reunião para que
o seu chefe ache você um bom empregado?
68- Qual o tamanho mı́nimo de um objeto na Lua (cuja distância é 384 000 km) para que ele
possa ser percebido pelo seguinte telescópio?
(a) Olho (6 mm de pupila)
(b) Observatório Nacional (46 cm)
(c) LNA (1,6 m)
(d) Gemini (8 m)
(e) Keck (10 m)
69- (IAO 1998) É possı́vel distinguir, a olho nu, o Mare Crisium lunar , cujo diâmetro é de 520
km ?
70- (IAO 2000) Um cosmonauta em uma nave está passando, na órbita da Lua, sobre o
Mare Frigoris, a uma altitude de 100 km. Nesse momento, há um astronauta caminhando
nesse local, e é dia aı́ (o Sol está brilhando). Pode o cosmonauta no espaço observar o
astronauta na superfı́cie, usando binóculos com um aumento de 20 vezes? Considere todas
as possibilidades.
71- (IAO 1996) Por que algumas estrelas se apresentam duplas quando as observamos em azul
mas não são resolvidas quando as observamos em vermelho?
72- Qual a menor distância entre dois objetos para que sejam distinguidos pelo radiotelescópio de
Jodrell Bank operando a µ = 21cm? Suponha que os mesmos estão a uma distância de 15
pc do Sistema Solar. O diâmetro do prato do radiotelescópio de Jodrell Bank: D = 76, 2m.
Qual deveria ser o diâmetro de um telescópio óptico com o mesmo poder de resolução?
73- Qual o problema de se ter um telescópio muito fino e comprido, como se pretendia até o
século XIX?
74- Imagine que você seja um eminente pesquisadore vá todos os anos à Reunião Anual da
SAB. Em 2024, enquanto se empanturrava de morango, você foi convidado a fazer suas
próximas medições no telescópio f/10 de 160 cm do LNA. Seu CCD tem pixels de 22 µm de
lado. Qual a distância mı́nima no CCD que a imagem de duas componentes do seus sistema
binário têm que ter para elas serem separadas?
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Agora vamos para uma parte um pouco mais prática do trabalho com telescópios. Uma coisa
importante pra se usar um telescópio é saber como ele é montado. Não, não ensinaremos onde
encaixa cada peça. A montagem é o conjunto de eixos e motores que possibilitam o movimento
de uma determinada forma do telescópio. Existem varios tipos de montagem, quase todos caindo
dentro de duas categorias principais: a montagem Altazimutal e a Equatorial.
Na montagem altazimutal o telescópio se move em dois eixos de rotação. Um deles percorre
a linha do horizonte, buscando o azimute do astro a ser observado, enquanto o outro se move
verticalmente, buscando a altura do astro.

Figura 11.1: Telescópio em montagem altazimutal. Um dos eixos permite o movimento buscando o azimute,
o outro a altura do astro.

Essa montagem é extremamente cômoda quando se trata de buscar um objeto sem o auxílio
do computador do telescópio; em compensação, ela é bastante inconveniente para acompanhar o
movimento de um astro no céu. Como sabemos, os únicos lugares da Terra onde o movimento
diurno das estrelas é paralelo ao horizonte são os pólos. Em qualquer outro lugar, o movimento
dos astros não será paralelo a nenhum dos movimentos do telescópio; com isso, para acompanhar
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qualquer astro,o telescópio altazimutal precisa se mover nos dois eixos.
Além disso, existe outro problema, que afeta principalmente a astrofotografia: conforme passa
o tempo, a imagem no céu vai girando em relação à placa ou CCD, impossibilitando a fotografia.
Esse efeito é chamado desvio de campo. Observe o esquema abaixo:

Figura 11.2: Esquema mostrando a imagem observada por um telescópio em montagem altazimutal (campo
dentro de cada retângulo) e o Cruzeiro do Sul. Repare que, conforme o Cruzeiro do Sul faz seu movimento
em torno do pólo celeste (PCS), ele rotaciona em relação ao observador. Se fosse feita uma foto de longa
exposição, cada estrela apareceria como um rastro circular.

Figura 11.3: Telescópio em montagem equatorial. Um dos eixos, o polar, permite o movimento em ângulo
horário, o outro em declinação.

A montagem perfeita para resolver esses problemas é a equatorial. Seu principio consiste
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em inclinar a montagem altazimutal para tal ponto onde, em vez de percorrer o horizonte, o
telescópio percorra o equador celeste, buscando o ângulo horário do astro no lugar do azimute,
e a declinação no lugar da altura. Assim, o acompanhamento do astro se resume a mover o
telescópio na direção do ângulo horário e, além disso, a imagem não gira, pois o telescópio gira
junto com ela! Isso permite belas fotos de longa exposição.
Para isso, o primeiro eixo de rotação dele (movimento em ângulo horário) deve estar apontado
para o pólo elevado do loca – sendo por isso chamado de eixo polar. Os telescópios equatoriais
portáteis normalmente possuem um sistema para regulagem da latitude do lugar; já os fixos não
precisam disso, pois podem ser fabricados especificamente para o local onde serão instalados.
Esses são os modelos básicos de montagem, porém cada um deles possui subclassificações
especiais de acordo com sua forma e funcionamento. Vejamos algumas.

Dobsoniana
Tratando de altazimutal, uma montagem muito utilizada é a Dobsoniana. Ela consiste de
uma base de madeira que gira em torno de seu eixo, possibilitando o movimento azimutal do
telescópio; além disso,o telescópio é encaixado em dois orifícios nas paredes laterais da base, que
permitem o movimento em altura.

Figura 11.4: Telescópios em montagem altazimutal Dobsoniana.

Esta montagem é utilizada em larga escala para grandes telescópios newtonianos, pois, como
a base é diretamente ligada ao chão, a posição da ocular fica mais cômoda para observações
altas. Outra vantagem é que, dependendo de como for montado, dá pra carregar um telescópio
dobsoniano de até 40 polegadas (!) dentro de um automóvel simples 1 .

Forquilha
Outra montagem extremamente usada é a montagem tipo Garfo ou Forquilha. Nessa montagem, o telescópio é preso em uma espécie de garfo (com um ou dois braços). Ela é usada
para telescópios altazimutais mas também pode ser adaptada para montagens equatoriais: basta
inclinar o garfo de forma que seu eixo de rotação aponte para o pólo, em vez de apontar para o
zênite. A montagem de garfo permite movimentos mais simples, além de suportar telescópios
maiores, como os gigantescos telescópios Gemini (norte e sul) e o SOAR.
1 Não iremos entrar em mais detalhes sobre isso agora. Se quiser saber como carregar um grande telescópio dentro
de um fusca consulte a internet que você verá boas idéias.
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O Observatório Gemini é formado por dois telescópios iguais, situados um no Hawaii (Gemini
Norte) e um na Cordilheira dos Andes (Gemini Sul). Eles possuem espelho de 8 m de diâmetro,
e operam na faixa visível e infravermelho. Sua construção resultou de um consórcio de 6 países,
dentre eles o Brasil. Também nos Andes está o Observatório SOAR (Southern Observatory for
Astrophysical Research), ao lado do Gemini Sul. Possui um espelho primário de 4,1 m e foi
construído numa parceria Brasil-EUA.
Outro observatório que é importante destacar é o W. M. Keck, no Hawaii. É formado por dois
telescópios de 10m de diâmetro cada um! A distância focal destes telescópios é de 17,5m, isto é,
eles são f/1,75, que operam no visível e no infravermelho próximo.

Figura 11.5: Telescópios em montagem tipo Garfo ou Forquilha. À esquerda temos o telescópio VLT (Very
Large Telescope) de 8.2 m da ESO; à direita temos um telescópio portátil.

Alemã
Falando em montagens equatoriais, uma das mais usadas é a Alemã. Ela é utilizada para telescópios equatoriais menores, como lunetas e newtonianos, pois é mais facilmente transportada.
Seu funcionamento, contuido, é um pouco mais complexo.
A peça responsável pelo movimento em ângulo horário possui a forma de T e é encaixada de
tal forma que seu eixo de rotação (base do T) aponte para o pólo elevado do local. De um dos
braços do T sai a outra peça, que estará presa ao telescópio e será responsável pelo movimento
em declinação. Do outro braço, normalmente sai um apoio para um contra-peso, que serve para
equilibrar o telescópio.
Aqui no Brasil, quase todos os telescópios equatoriais, mesmo em observatórios, possuem
essa montagem ou variações dela.

Chassi
Além desses, ainda existe a montagem equatorial tipo Chassi. Nela, o tubo ótico é colocado
entre dois braços paralelos, onde ocorrerá o movimento de declinação. Estes braços estão ligados
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Figura 11.6: Telescópios em montagem tipo alemã. À esquerda temos o telescópio da UFRN; ao centro, o
telescópio de 1,6 m do Observatório Pico dos Dias, do LNA; à direita, um telescópio newtoniano comum.

entre si por duas bases em suas extremidades, cuja rotação leva ao movimento em ângulo horário.
As bases, por sua vez, são ligadas à estrutura de sustentação (cúpula, prédio, etc.). Como esta
montagem é pesada e complicada, não é muito popular entre telescópios amadores (praticamente
não é utilizada), tornando-se usual apenas em grandes observatórios. O exemplo mais comum
desta montagem é o telescópio de 2,5 m do Monte Wilson, nos EUA. Este telescópio foi utilizado
por Edwin Hubble quando este fez a famosa descoberta sobre o afastamento das galáxias, que
levou à ideia de expansão do universo.

Figura 11.7: Telescópio do Monte Wilson (EUA) onde Edwin Hubble fez suas descobertas.
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A montagem de chassi também apresenta um problema referente à área do céu que se pode
observar. Uma das bases impede que seja observado algum corpo muito próximo do pólo elevado
local. Para sanar este problema, foi desenvolvida a montagem tipo Berço, na qual a base superior
de sustentação possui uma fenda (ou, se for uma barra, ela é feita em forma de U) que permita
apontar objetos também para a região polar. O telescópio mais conhecido com este tipo de
montagem é o telescópio Hale, do Monte Palomar (EUA). Este telescópio também foi utilizado por
Hubble mais tarde, para determinar a Constante de Hubble.

Figura 11.8: Telescópio Hale do Observatório Monte Palomar (EUA).
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Atmosfera
Tudo o que vimos até agora sobre medidas de luz e sobre telescópios é válido para aparelhos
perfeitos e no vácuo. No entanto, telescópios reais têm defeitos (ainda que hoje eles sejam muito
pequenos) e limitações (de tamanho, por exemplo; se uma lente for muito grande, ela entorta
com seu próprio peso). Além disso, estamos imersos em uma poça de gás: a atmosfera. Isso faz
bastante diferença, e cria vários fenômenos que podem fazer os dados observacionais conflitarem
com as nossas teorias. Para reconciliar as duas coisas, precisamos de uma teoria (que será uma
teoria acessória às nossas teorias astronômicas) que descreva o funcionamento da própria atmosfera. Com isso, podemos distinguir os “fenômenos astronômicos” dos “efeitos atmosféricos”.
Segundo nossa compreensão atual, a atmosfera afeta as medidas astronômicas de três formas:
(i) mudando a posição dos objetos, (ii) perturbando as imagens deles, (iii) absorvendo parte da
luz que chega a nós. Vejamos como podemos dar conta de cada um dos efeitos.

12.1

Refração

A atmosfera é mais densa quanto mais perto do solo. Por isso, a luz vai sofrendo refrações
sucessivas, até que chega no solo com uma inclinação diferente da que entrou. A esse fenômeno
chamamos refração atmosférica. Como podemos ver na tabela, quanto mais baixo na atmosfera está o objeto, maior é o desvio da posição original, e maior é a sensibilidade da atmosfera
em relação a isso (uma pequena mudança de posição aumenta muito o desvio).

Figura 12.1: Refração atmosférica para uma estrela. Repare que isso muda a posição aparente da estrela
observada.

Para boa parte dos efeitos práticos, é suficiente ter em mãos alguma tabela ou gráfico.
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distância
zenital
(Z)

desvio

0◦

0

10◦

10”

20◦

21”

45◦

57”

60◦

1’40”

70◦

2’36”

80◦

5’13”

85◦

9’40”

88◦

17’55”

89◦

23’53”

89.5◦

28’11”

90o

33’51”

Figura 12.2: Gráfico dos desvios causados pela refração, em função da altura do astro.

Entretanto, uma formulação algébrica da refração atmosférica é algo um pouco mais complicado. Em um local com pressão P em atmosferas e temperatura T em graus celsius, o desvio R
da refração é dado por:
R = 60, 2500 · P(atm) ·

273◦ C
· tan Z
273◦ C + T ◦ C

(a 1 atm e 0◦ C, isto é, CNTP, a equação fica r = 600 2500 tan (z). Repare entretanto que esta equação
só se ajusta bem aos dados para valores de distancia zenital menores que 70◦ ; perto do horizonte,
como já dissemos, a refração é muito sensível a pequenas variações de inclinação da incidência
dos raios, bem como a outros parâmetros atmosféricos.
75- A duração do dia pode ser alterada pela refração atmosférica? Estime em quanto. Esse
valor deve depender da latitude?
76- É possı́vel ver ao mesmo tempo acima do horizonte o Sol e a Lua Cheia? Em qualquer
latitude?
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77- Calcule as dimensões do Sol quando sua borda inferior toca o horizonte.
78- Qual das figuras abaixo melhor representa a deformação do Sol quando ele toca o horizonte?

79- (Alguma Olimpı́ada Russa) Por causa da refração atmosférica, estrelas nunca visı́veis em
uma dada longitude são circumpolares! Considerando a refração atmosférica como 28’ para
90◦ , qual deve ser a declinação de uma estrela para que ela esteja nessa condição?
80- A refração atmosférica pode alterar as duas coordenadas equatoriais de uma estrela, ou só
uma? Sempre existe essa dependência?
81- (IAO 2003) O Urso Polar da última IAO ainda está sentado no Pólo Norte, mas esse ano
ele ganhou um companheiro: um Pingüim sentado no Pólo Sul. Recentemente, após o
final da noite polar, o Pingüim viu o nascer do Sol. O que o urso observou nesse mesmo
instante? Desenhe o que o Urso Polar estava vendo no instante em que o Pingüim observava
exatamente metade do disco solar no horizonte. Suponha que a Terra seja esférica. A
resposta deve ser explicada/complementada por um desenho do urso no Pólo Norte. Os
tamanhos reais ou angulares devem necessariamente constar na figura. Relembre, na solução,
as informações necessárias sobre os animais envolvidos.
82- (IAO 2005) A Estrela Polar: É amplamente sabido que a altura da Estrela Polar em relação
ao horizonte é numericamente igual à latitude geográfica do local de observação; e que sua
direção corresponde à direção Norte. Essa regra possui, contudo, uma certa margem de
incerteza. Encontre a incerteza máxima (em graus e minutos) ao se utilizar este método
para encontrar a latitude de um lugar (δϕ), e a direção Norte (δβ). As observações em
questão foram feitas no Observatório Xing Long, próximo a Beijing. A declinação da estrela
polar é de 89o 10?. A latitude aproximada de Beijing é ϕ = 40o .

12.2

Seeing

Essa dependência de outros parâmetros, que causa variações no índice de refração, acaba por
criar um segundo efeito, qualitativamente diferentes. O índice de refração depende da densidade,
pressão e temperatura do meio, e a atmosfera possui inúmeras células de densidade, pressão e
temperatura, que ficam se criando, desaparecendo e variando suas propriedades. Existem as
massas de ar, as ondas de pressão, as células térmicas, as nuvens, o vento . . . Isso faz com que
a posição das estrelas fique variando, muito rápido - mais rápido que o intervalo mínimo de
percepção dos nossos olhos. Isso faz com que vejamos o brilho da estrela se esticando pra um
lado e pro outro, como se as estrelas tivessem pontas. É um fenômeno tão bem conhecido pelas
pessoas que existe até um verbo para ele: dizemos que a estrela está cintilando.
Essas rápidas oscilações também são menores que o tempo usual em que o diafragma de
um CCD fica aberto para produzir uma imagem. Claro que podemos fazer imagens com um
tempo de exposição suficientemente pequeno; quando fazemos isso, e passamos as imagens como
um filminho, vemos os pontos luminoso dançando sobre a superfície do CCD. Com tempos de
exposição mais longos, entretanto, o que obtemos é um grande borrão, com um diâmetro muito
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maior que o diâmetro físico da imagem da estrela (aquele definido pela difração óptica). Esse
efeito é conhecido como seeing. Em locais usuais e para comprimentos de onda no visível, o
seeing varia entre 0,800 e 2,200 durante a noite, e entre 5,600 e 11,300 durante o dia.
Contudo, é possível fazer variar muito esses valores. Em noites com muito vento, muita
turbulência e/ou muita umidade, esses valores podem ficar muito altos. As camadas de poluição das cidades (partículas grandes em suspensão) também aumentam muito o seeing. A própria
emissão de calor das comunidades humanas causa mais perturbações no ar. É por isso, principalmente, que telescópios profissionais devem ficar distantes dos grandes centros, longe de litorais,
em lugares secos, isolados, e de preferência no alto de montanhas (para evitar as camadas mais
baixas da atmosfera).
Um último tópico é o da cintilação de planetas. Quando se observa o céu, costuma-se aprender que a distinção básica entre planetas e estrelas no céu é que planetas não cintilam. Isso é
verdade na maior parte do tempo (embora seja possível ver planetas cintilando claramente, se
as condições de vento e umidade forem adversas), e pode ser explicado de uma forma simples:
enquanto planetas aparecem no céu como pequenos disquinhos, facilmente reconhecíveis como
tal com pequenos telescópios, estrelas são sempre objetos pontuais mesmo para nossos melhores
telescópios. Assim, a cintilação dos planetas acontece só nas suas bordas, perturbando muito
menos a imagem como um todo. Por isso, normalmente, o brilho dos planetas nos parece bem
mais sólido.
83- Qual o tamanho mı́nimo de um objeto na Lua para ser visto a olho nu (i) sem seeing e (ii)
com seeing ?

12.3

Extinção

Como todas as outras coisas, a atmosfera é composta de substâncias comuns, que, como todas
as substâncias, absorvem e refletem de forma diferente luz de comprimentos de onda diferentes1 .
Isso é inclusive bom para nós como seres vivos, pois precisamos de uma boa dose de calor para
continuarmos vivos, mas certas radiações nos matariam.
Um fenômeno associado a esse, mas que não depende diretamente da composição química da
atmosfera, é aquele segundo o qual raios de menor comprimento de onda (mais azuis) são mais
espalhados que de maior. Esse fenômeno retenção e espalhamento é conhecido como extinção
de cor.
As regiões do espectro eletromagnético para as quais a atmosfera é transparente são chamadas
janelas atmosféricas. No caso da atmosfera terrestre, existem duas grandes janelas: a que
deixa passar luz visível e o infravermelho próximo, e depois uma janela em rádio. Por outro
lado, comprimentos de onda UV são fortemente filtrados (para sorte da nossa pele, que não
gosta de câncer) e os de Raio X são quase-completamente bloqueados (para sorte das nossas
vísceras, que gostam menos ainda de câncer).
Assim, a astronomia observacional se desenvolveu através das janelas atmosféricas existentes.
Primeiro, obviamente, com a radiação visível; esta foi expandida para o infravermelho depois que
os novos comprimentos de onda foram descobertos. Isso possibilitava gerar espectros com bandas
muito maiores (mas com resolução mais baixa), o que é especialmente útil para estudar objetos
mineralogicamente complexos, como planetas e asteróides. Depois, também com a descoberta do
rádio, a radio-astronomia pôde se desenvolver, com um conjunto totalmente diferente de técnicas.
Em breve teremos um capítulo específico para as técnicas radioastronômicas, aguardem.
1 Essa

discussão fica melhor contextualizada depois de se ter lido os capítulos de Cores e de Espectros do Volume IV
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Figura 12.3: Extinção da radiação eletromagnética na atmosfera.

84- (IAO 96) Por que às vezes é melhor usar um telescópio pequeno em órbita do que usar um
grande telescópio no topo de uma montanha?
85- Por que o céu é azul? Por que os sinais de trânsito são vermelhos?
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O capítulo anterior deve ter sido convincente sobre as diversas formas através das quais a
atmosfera atrapalha a observação astronômica. Por isso, telescópios novos sempre tentam fugir
dela, ou serem construidos de forma a minimizar (se possível eliminar) os efeitos atmosféricos.

13.1

Grandes Telescópios na Terra

Como já dissemos, os grandes telescópios atuais têm sido construídos em lugares bem isolados, preferencialmente em montanhas ou desertos ou, melhor ainda, montanhas que fiquem em
desertos. Isso cria uma situação política interessante, já que alguns poucos países (como Chile,
África do Sul, Austrália), que possuem locais secos e montanhosos, passam a receber muito dos
telescópios internacionais (e se beneficiar com lucros e com desenvolvimento tecnológico e de
mão-de-obra local). EUA e Japão, por exemplo, costumam construir seus telescópios em seu
próprio território; os países europeus, entretanto, precisam buscar territórios externos.
Foi nesse contexto que surgiu, em 1962, uma instituição importante para a construção de
telescópios hoje: o European Southern Observatory (ESO). O ESO recebe dinheiro de 14 países europeus, e por isso consegue acumular capital para construir grandes telescópios, como o famoso
VLT (Very Large Telescope), que fica no Atacama, Chile, e consiste em quatro telescópios com espelho primário de 8,2 m cada (que podem funcionar juntos, usando interferometria). O ESO possui
outros telescópios menores (ainda assim bastante grandes), todos situados em três grandes áreas
no Atacama (La Silla, Paranal e Llano de Chajntantor).
Neste último, está em construção o ALMA (Atacama Large Milimiter Array), para radioastronomia. Trata-se um conjunto de cerca de 50 antenas com 12 metros de diâmetro cada, constituindo
o maior, mais caro e mais ambicioso projeto astronômico em construção hoje. Seu orçamento ultrapassa um bilhão de dólares; por isso, além do dinheiro do próprio ESO, o projeto tem também
dinheiro dos Estados Unidos, Canadá e Japão 1 .
Para o futuro, um projeto do ESO que deve ser destacado é o E-ELT (European Extremely
Large Telescope, com um espelho de 42 m (formado a partir de diversos espelhos hexagonais
justapostos)2 . O projeto está na fase dos estudos técnicos, mas suas obras devem começar no
1 Os

americanos investem através do NRAO (National Radio Astronomical Observatory), uma instituição parecida com o
ESO. Eles financiarão pelo menos 25 antenas e talvez mais 7 (o ESO financiara o mesmo 25+7). O Canadá está fornecendo
dinheiro diretamente pelo seu Conselho Nacional de Pesquisa. O Japão contribui através do NAOJ (National Astronomical
Observatory of Japan), através da construção do ACA (Atacama Compact Array), um sub-conjunto de quatro antenas de 12
m e doze de 7 m que vai integrar o ALMA. A Espanha, a China e outros países asiáticos também se integraram ao projeto
de alguma forma.
2 A tecnologia atual permite espelhos sólidos de, no máximo, 8 m. Telescópios como o Gran Telescópio Canarias, hoje
o maior do mundo em operação, usam espelhos hexagonais justapostos para produzir um espelho de 10 m. Também é
um empreendimento de muitos países, razão pela qual o Instituto de Astrofísica de Canárias, que opera este telescópio, tem
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máximo em 2010, para começar a operar em 2016. Sua localização deve ser nas Ilhas Canárias,
Espanha (onde está o Gran Telescópio Canarias, ou no Atacama, Chile.

13.2

Telescópios Espaciais

Porém, a exploração espacial e a astronáutica fizeram a observação do céu entrar em uma era
inteiramente nova: a dos telescópios que eliminaram totalmente o prolema da atmosfera: aqueles
que estão fora da atmosfera, em órbita da Terra. São os telescópios espaciais.
O mais famoso destes telescópios é provavelmente o Hubble, responsável por boa parte das
lindas fotos que vemos por aí. Ele consegue observar em uma ampla faixa do espectro eletromagnético. Ele se vale de outra vantagem de telescópios em órbita: a possibilidade de fazer imagens
com tempo de exposição muito longas (o Hubble ja fez imagens de mais de 100 horas). Mas
existem outros muito famosos, como o Infrared Astronomical Satellite (IRAS) parceria entre EUA,
Inglaterra e Holanda e que trabalha na faixa do infravermelho, ou o Cosmic Background Explorer
(COBE) que trabalha na faixa do rádio – mais precisamente, na faixa da radiação cósmica de fundo,
e foi responsável por importantes confirmações ligadas à teoria do Big Bang3 .

Figura 13.1: Telescópio Espacial Hubble.

Mas telescópios espaciais possuem problemas muito peculiares de lançamento, operação e
manutenção, razão pela qual são muito mais caros e têm limitações mais severas ao tamanho.
Eles são operados também por outras instituições que não inteiramente acadêmicas; são operados pelos órgãos estratégicos dos governos conhecidos como agências espaciais. A agência
americana, NASA (National Astronautics and Space Agency), é a mais famosa, talvez pelo Hubble e talvez por ser mais tradicional, mas existem outras muito importantes, como a Roscosmos
(agência russa), a ESA (European Space Agency) e a JAXA (Japan Aerospace eXploration Agency). O
Brasil mesmo possui sua AEB (Agência Espacial Brasileira). Cada uma das agências possui seus
próprios projetos aeroespaciais e, dentre eles, seus próprios projetos de telescópios fora da Terra.
Um problema específico dos telescópios espaciais é que, fora da atmosfera, eles estão mais
suscetíveis ao danoso vento solar. Esse problema, e outros relativos a interferências da Terra
e da Lua, serão resolvidos pela próxima geração de telescópios espaciais, a ser hospedada no
Ponto Lagrangeano L2, do sistema Terra-Sol. Assim, a posição deles relativa à Terra e ao Sol
sido chamado de European Northern Observatory, em contraste com o ESO.
3 Vide cosmologia de novo.
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será sempre a mesma, facilitando muito a proteção. O L2 será o local do sucessor do Hubble,
o James Webb Space Telescope, da NASA. Com lançamento planejado para, no máximo, 2014, este
telescópio terá um espelho de 6,2 metros, composto por 18 partes hexagonais, como os outros.
Repare que, apesar de ter um espelho muito menor, suas demais vantagens o coloca em pé de
igualdade com os maiores telescópios terrestres.
Outro telescópio no L2, da concorrência, é o Herschel, produzido e controlado pela ESA. Com
um espelho de 3,5 m e equipamentos de alta performance, ele foi lançado em maio de 2009 da
Guiana Francesa. Suas primeiras imagens foram enviadas no meio de junho e, no meio de julho
deste ano, ele entrou em uma órbita de Lissajous (que é estável) em torno do L2. Junto com ele, a
ESA lançou também o Planck, que também já está em órbita estável. O Planck fará observações em
microondas, com o objetivo específico de procurar anisotropias na Radiação Cósmica de Fundo.
Aguardem resultados excitantes vindos de ambos, ao longo dos próximos meses.
Outro habitante do L2 que merece ser mencionado é o Gaia, a ser lançado em maio de 2012.
Diferente dos outros telescópios espaciais (devotados a estudos astrofísicos diversos), Gaia fará
medidas astrométricas, apurando posições, paralaxes, movimentos próprios e velocidades radiais
com incrível precisão, criando um detalhado mapa 3D da Via Láctea. Ela será o substituto do
Hipparcos, (emphHigh Precision Parallax Collecting Satelite), que também foi lançado pela ESA e
operou entre 1989 e 1993. Diferente de Gaia, o Hipparcos ocupava uma órbita geoestacionária.
Outra vantagem dos telescópios espaciais é não depender das janelas atmosféricas. Foram
eles, então, que permitiram o grande desenvolvimento da astronomia em comprimentos de onda
diferentes do visível-IR e do rádio.
A astronomia dos Raios-X, por exemplo, começou com balões em grandes altitudes (até 40
km), com a primeira X-fonte sendo descoberta em 1961. Então vieram os satélites. Os mais
famosos hoje são o Chandra, da NASA (um dos quatro grandes telescópios da agência americana,
junto com Hubble, Spitzer e Compton) e o XMM-Newton (X-Ray Multi-Mirror Mission - Newton),
da ESA. Ambos foram lançados em 1999, já fizeram diversas importantes descobertas e ainda
estão em operação.
A astronomia dos raios gama tem uma história parecida. Aqui, os telescópios mais famosos
são o Compton Gamma-ray Observatory, um dos quatro grandes da NASA, que operou até o ano
2000; o INTEGRAL (International Gamma-ray Astrophysics Laboratory), comandado pela ESA em
parceria com a Roscosmos e a NASA, que é o mais sensível já lançado; e o Fermi Gamma-ray Space
Telescope, lançado em 2008 pela NASA, em parceria com países europeus e o Japão.
Há ainda diversos telescópios menores detectando comprimentos específicos de IR, UV e
microondas. Além disso, há os satélites para deteção de partículas e os para detecção de ondas
gravitacionais. Há também as diversas sondas, que já povoam boa parte do Sistema Solar interno
(antes do Cinturão de Kuiper).
86- Onde, na Terra, a montagem equatorial de um telescópio é igual à altazimutal?
87- Em um telescópio espacial, o poder resolutor teórico é mais próximo ou mais distante do
observado?
88- Um observador terrestre apaixonado por Rigel observa a estrela do seu nascer ao seu pôr
durante uma noite. Que diferença ele notou com relação ao brilho da estrela com o passar
do tempo? E se ele observasse Antares, perceberia essa diferença? Se sim, essa diferença
seria mais ou menos acentuada?
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Apêndice A

Experimentos
Agora que você já aprendeu bastante sobre como fazer medidas e tratar dados, é hora de
praticar! Faça alguns experimentos com características suas ou de outras pessoas, coisas do
cotidiano, etc. Sugerimos quatro a seguir. Depois disso, você estará pronto para treinar com
dados astronômicos em vez de dados cotidianos.

A.1

Acuidade Visual

Objetivo:
Determinar experimentalmente a acuidade visual do aprendiz.
Material:
• Folha branca;
• Régua;
• Caneta preta (ou qualquer tipo de material semelhante);
• Papel cartão, papelão ou semelhante, para cobrir os olhos, com um orifício circular de cerca
de 1 cm de diâmetro;
• Trena ou fita métrica.

Noções Teóricas:
O poder de resolução do olho é o menor ângulo a partir do qual é possível distinguir dois
pontos (ou linhas) a uma certa distância um do outro. Esta é a idéia do experimento que faremos
para medir o poder de resolução (ou acuidade visual) do olho.
De acordo com a definição de poder de resolução do olho, definimos a distância d como
sendo a distância entre o cartão (ou o olho) até o anteparo onde estão desenhadas as linhas e l a
distância entre as linhas (como na figura A.1).
Podemos calcular o ângulo usando a relação trigonométrica tan x ∼ x( rad) em meia abertura
e usando que π radianos=180◦ :
a
a
L
(rad) ≈ tan =
2
2
2D
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Figura A.1

a(00 ) = 206265

L(m)
D (m)

Procedimento Experimental:
Desenhe sobre a folha de papel duas linhas paralelas a uma distância de no máximo 5 mm (o
ideal é que a distância seja próxima de 1 mm, mas esta distância é difícil de medir), está será a
distância l, meça ela mais de uma vez em mais de uma região das retas.
Fixe a folha em uma parede bem iluminada, de preferência branca, e com bastante espaço
para você tomar distância dela e com um chão plano, para que seja fácil medir a distância da
parede com a trena ou fita métrica, pois a distância deve ser maior que o comprimento da fita
métrica.
Olhando através do orifício no papelão, com apenas um olho, se afaste da folha até a maior
distância na qual você ainda consegue perceber que na folha existem duas retas separadas. Meça
esta distância (é a distância d). Repita este procedimento pelo menos mais duas vezes e depois
faça o mesmo com o outro olho.
Tire a média da distância entre as retas e das distâncias até a parede de cada olho separadamente. Com isso, use a fórmula 1 para obter o poder de resolução de cada olho, compare os
dois1 .

1
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A.2

Capítulo A: Experimentos

Tempo de Reação

Objetivo:
Determinar o tempo de reação do aprendiz a um sinal luminoso (ou sonoro).
Material:
• Uma régua de 30 cm ou mais com divisões de milímetros;
• Uma mesa, criado mudo ou escrivaninha de madeira.
• Algum ajudante, como seu pai, sua mãe, algum irmão, colega, amigo, inimigo, etc. . .
Noções Teóricas:
Os corpos em queda livre caem com aceleração g (desde que suas velocidades sejam pequenas
o suficiente para os efeitos de resistência do ar sejam desprezíveis). Neste caso, usaremos como
corpo em queda a própria régua. Quando um corpo sai do repouso, o deslocamento do corpo é
dado pela equação:
g 2
t
2
onde t é o tempo de queda, este tempo de queda será o tempo de reação do “aprendiz” diante
um sinal luminoso (“a régua está caindo”) ou sonoro (o ajudante emitiu algum som ao soltar a
régua). Podemos isolar o tempo na equação:
s
2S
t=
g
S=

Procedimento Experimental:
Para medir o tempo de reação, faça seu ajudante colocar a régua ao lado da mesa, paralela
a sua borda, “de pé” com seu zero exatamente na borda superior, próxima da mesa mas sem
que ela encoste na mesa. Agora, você deve apertar a régua contra a borda da mesa quando
perceber que esta está em queda livre. Para isso, peça a seu ajudante para soltar a régua em
algum momento (sem combinar qual seria este). Para “pegar a régua”, você deve manter a mão
sobre a mesa, com o polegar fora dela, envolvendo a régua sem encostar nela, cerca de 3 ou 4 cm
abaixo do topo da mesa. Quando perceber que a régua está caindo aperte-a contra a borda da
mesa e meça a distância que ela caiu. Repita esta experiência pelo menos 2 vezes.
Você pode também medir o tempo de reação sonora pedindo para o ajudante emitir um som
quando soltar a régua, ao invés de você prestar atenção nela (para isso, sugere-se que você não
olhe para a régua também).
Para cada caso, calcule o tempo de queda usando a equação N e depois tire uma média dos
tempos. Adote g = 9, 8m/s2 .
Veja exemplos nas fotos2 a seguir:

2 Nota-se a masculinidade dos realizadores do experimento nas fotos pela presença de cachorrinhos de enfeite em cima
da mesa
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Figura A.2: Ajudante ajustando a régua na altura.

Figura A.3: Aprendiz preparando-se para pegar a régua

Figura A.4: Aprendiz prendendo a régua alguns instantes depois.
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A.3

Capítulo A: Experimentos

Declinação Magnética

Objetivo:
Encontrar a Declinação Magnética para a cidade do aprendiz.
Material:
• Bússola;
• Gnômon;
• Papel.
Noções Teóricas:
Como se sabe, as bússolas não apontam exatamente para o norte geografico, mas para o norte
magnético. O ângulo formado entre os dois é o que chamamos de Declinação Magnética, e é
dependente do lugar em que se está.
Para encontrar a direção norte verdadeira basta observar a direção da menor sombra de um
gnômon durante o dia. Esta sobra irá apontar na direção Sul ou na direção Norte, dependendo
de onde se está e a época do ano3 .
Procedimento Experimental:
Primeiro devemos fixar um gnômon em um lugar onde pegue Sol ao meio dia verdadeiro,
em cima de um papel (seu gnômon pode ser por exemplo um lápis ou uma caneta fixados
verticamente sobre o papel).
Então, ao meio dia verdadeiro (horário da menor sombra) marcamos no papel a direção da
sobra do gnômon.
O horário da menor sombra pode ser determinado utilizando-se um mapa. Sabendo-se a
longitude do meridiano central do seu fuso-horário e a longitude de sua cidade é possível determinar o horário da menor sombra (que raramente coincidirá com o meio dia civil).
Sem mover o papel do lugar marcamos a direção norte da bússola e após isso medimos o
ângulo entre as duas direções. Este ângulo será a declinação magnética.
Repita este experimento algumas vezes, tire a média e o desvio, e após compare com dados
encontrados na literatura4 .

3 Se

você encontra uma declinação magnética maior que 90◦ , o que você fez de errado?
encontro estes dados? Resposta de sempre: PESQUISE!

4 Onde
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Constante Solar

Objetivo:
Determinar o valor da Constante Solar.
Material:
• 2 quantidades iguais de gelo;
• 2 copos de isopor5 ;
• Relógio.
Noções Teóricas:
Chamamos de Constante Solar o fluxo luminoso do Sol sobre a Terra (quatidade de luz por
unidade de área e de tempo). Uma relação básica que podemos usar é:
E
A·t
onde F é o fluxo luminoso incidente sobre a superfície, E a energia total incidente, A a área na
qual essa energia incidiu e t o tempo gasto no experimento.
Essa energia pode ser medida pelo derretimento de gelo exposto ao Sol. Como:
F=

Q = m·L
onde Q é o calor fornecido ao gelo, m a massa de gelo derretida e L é o calor latente (quantidade
de calor que deve ser fornecida para derreter 1g de gelo, e vale aproximadamente 334 J/g).
Como L é constante, temos que a quantidade de energia recebida pelo gelo será diretamente
proporcional à massa de gelo derretida. Como a densidade da água é aproximadamente constante (∼1 g/cm3 ), teremos que a energia será proporcional ao volume de água derretida.
Procedimento Experimental:
Próximo ao meio-dia, coloque duas quantidades iguais de gelo6 em dois copos de isopor
iguais, de preferência com as paredes internas pintadas de preto, e após isso coloque um dos
copos ao Sol e o outro sob uma sombra e meça um certo tempo.
Após esse tempo, meça o volume de água derretida nos dois copos e veja a diferença entre
os dois volumes. Esta diferença nos dará a quantidade de gelo que foi derretida diretamente
pela energia luminosa do Sol, pois será descontada a energia proveniente da troca de calor com
o ambiente quando subtraímos o volume do gelo que derreteu à sombra.
Com esse volume medido podemos calcular a quantidade de energia solar total recebida pelo
gelo, e, dividindo-se isto pela área e pelo tempo gasto encontramos a Constante Solar. Compare
seus valores obtidos e explique prováveis causas de erro experimental.

5 Não precisa obrigatóriamente ser isopor, mas devem ser bons isolantes de temperatura, para se evitar troca de calor
pelas paredes no recipiente.
6 Quanto mais próximo o gelo estiver de 0◦ melhor a precisão do experimento.
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Apêndice B

Análise de Dados
Agora trataremos dados astronômicos de verdade. As questões desta seção possuem três
fontes principais: provas práticas da IAO, (International Astronomy Olympiad), provas de análise
de dados da IOAA (International Olympiad of Astronomy and Astrophysics) e exercícios do CLEA
(Contemporary Laboratory Experiences on Astronomy)1 . Por conveniência, separamos os problemas
de acordo com os assuntos das apostilas, significando que você precisa conhecer os assuntos
das apostilas anteriores para fazer os problemas correspondentes. É claro, um aluno completo
precisa ter feito todas. Os problemas mais completos, e também os mais importantes, são os que
envolvem características diversas dos instrumentos e todos os assuntos. Boa sorte!

1 http://www3.gettysburg.edu/~marschal/clea/CLEAhome.html
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Refração (IAO 2005)

Volume 2 - Medidas

A distância zenital (Z) de um objeto celeste é definida como sua distância angular ao zênite do
observador (para um objeto sobre o zênite, Z = 0o ; e sobre o horizonte, Z = 90o ). Contudo,
o efeito de refração atmosférica reduz a distância zenital medida (Zm ), em comparação com a
distância zenital real (Zt ), por uma quantidade R (medida em segundos de arco). A tabela a
seguir pode ser utilizada para observações ao nível do mar, à temperatura de 10o C:
Zm
0o
10o
20o
30o
40o
50o
60o
70o
80o
81o

R
000
1000
2100
3400
4900
7000
10100
15900
31900
35300

Zm
82o
83o
84o
85o
86o
87o
88o
89o
89o 310
90o

R
39400
44400
50900
59300
7000
86300
110300
148100
176000
212300

Para distâncias zenitais menores que um certo limite ZF , uma fórmula aproximada para o cálculo
é:
R = 60, 2500 ·

B
273
·
· tan Zm
760 273 + T (o C )

onde B é a pressão atmosférica em milímetros de Mercúrio (mmHg) e T(o C) é a temperatura em
o C.
(a) Encontre o intervalo de valores para Zm em que é possível utilizar a fórmula acima com
uma precisão de 1” – isto é, encontre o valor de ZF .
(b) Quando o Sol está em seu ponto mais alto do céu de junho, em um certo local, sua distância
zenital observada é de 16o 34, 40 . Calcule a latitude do sítio de observação com uma precisão
de 0, 10 . Considere e = 23o 26, 40 .
(c) Calcule, com precisão de 0,1’, a distância zenital verdadeira do centro do Sol no momento
em que o disco solar desaparece no horizonte, durante o pôr-do-sol.
(d) Utilizando as informações acima, faça os cálculos necessários. Desenhe, em um papel quadriculado, o formato do Sol quando ele é visto tocando o horizonte. Cada quadradinho
equivale a 2’ no papel quadriculado. Anote na folha de respostas que informações e método de cálculo foram utilizados para se fazer o desenho.
Obs: Em todos os itens, considere o diâmetro angular do Sol 32,0’, já corrigido pela refração atmosférica.
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B.1.2

Capítulo B: Análise de Dados

Shenzou-6 (IAO 2005)

Observadores em Wuqiang (116◦ L, 38◦ N) viram o satélite chinês Shenzou-6 aparentemente perto
da Estrela Polar às 04:54, hora local de Pequim, em 14 de Outubro de 2005. Sua trajetória é
mostrada no mapa B.1. É sabido que o período orbital do satélite é de 91,2 minutos.
(a) Considere que o satélite se move em uma órbita circular. Em qual constelação (ou próximo
de qual estrela) seria visto o satélite ao mesmo tempo por um observador em Xilinhaote
(116◦ L, 43,9◦ N)?
(b) Se o tempo estiver limpo. Quando a espaçonave seria vista simultaneamente acima das
duas cidades pela próxima vez?

Figura B.1
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Coordenadas Galácticas (IAO 2004)

Segue abaixo uma tabela com dados de algumas estrelas brilhantes do céu.
#

nome da
estrela

paralaxe
(argseg.)

magnitude
visível

longitude
galáctica (◦ )

latitude
galáctica (◦ )

1

α CMa

0,376

-1,46

227

-9

2

α Car

0,018

-0,72

261

-25

3

α Cen

0,751

-0,27

316

1

4

α Boo

0,009

-0,04

15

69

5

α Lyr

0,123

0,03

67

19

6

α Aur

0,073

0,08

163

5

7

β Ori

0,003

0,12

209

-25

8

α CMi

0,288

0,46

291

13

9

α Eri

0,032

0,46

291

-59

10

α Ori

0,005

0,50

200

-9

11

β Cen

0,016

0,61

312

1

12

α Aql

0,198

0,77

48

-9

13

α Tau

0,048

0,85

181

-20

14

α Cru

0,008

0,87

300

0

15

α Sco

0,019

0,96

352

15

16

α Vir

0,021

0,98

316

51

17

β Gem

0,093

1,14

192

23

18

α PsA

0,114

1,16

20

-65

19

α Cyg

0,004

1,25

84

2

20

β Cru

0,007

1,25

302

3

21

α Leo

0,039

1,35

226

49

(a) Usando esses dados, calcule, para cada estrela, sua magnitude estelar absoluta (M) e a
distância ao Sol projetada no plano do Equador Galáctico (R). Faça uma tabela com os
resultados conforme o modelo abaixo:
#

nome da
estrela

magnitude
absoluta

distância ao Sol projetada
no plano do equador galáctico (Anos-Luz)

1

...

...

...

(b) Arranje as estrelas na Tabela em ordem decrescente de magnitude estelar absoluta.
(c) Para R menor que 50 anos-luz, desenhe suas posições, numa escala 1 cm : 10 anos-luz,
projetadas no plano do Equador Galáctico. O diâmetro das estrelas deve ser uma função
da magnitude (veja escala abaixo da tabela de dados). A direção 0◦ de longitude galáctica
deve ser horizontal, orientada para a direita. Identifique as estrelas com a numeração da
tabela de dados (não na tabela de solução).
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B.1.4

Capítulo B: Análise de Dados

Objetos do Sistema Solar (IOAA 2007)

A tabela a seguir contém um grupo de dados que marca a posição aparente de quatro objetos
do Sistema Solar, durante um período de um ano. O local de observação tem latitude 18◦ 47’
00,0” N e longitude 98◦ 59’ 00,0” L. Mostre seu método de análise cuidadosamente e responda às
seguintes perguntas:
(a) Quais são os nomes de A, B, C e D?
(b) Durante o período de observação, qual objeto pôde ser observado por maior tempo durante
a noite?
(c) Qual foi a data correspondente à situação do item (b)?
(d) Assumindo que as órbitas são coplanares e circulares, faça um diagrama indicando a posição dos quatro objetos e da Terra na data indicada em (c). A resposta pode apresentar
um dos objetos, como o Sol, no centro do Sistema Solar. Outros objetos, incluindo a Terra,
podem ser colocados com seus valores de elongação corretos na data. Não deixe de indicar,
no desenho, a direção do Equinócio Vernal.
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Pg 1
Data
01/Jan
02/Jan
03/Jan
04/Jan
05/Jan
06/Jan
07/Jan
08/Jan
09/Jan
10/Jan
11/Jan
12/Jan
13/Jan
14/Jan
15/Jan
16/Jan
17/Jan
18/Jan
19/Jan
20/Jan
21/Jan
22/Jan
23/Jan
24/Jan
25/Jan
26/Jan
27/Jan
28/Jan
29/Jan
30/Jan
31/Jan
01/Fev
02/Fev
03/Fev
04/Fev
05/Fev
06/Fev
07/Fev
08/Fev
09/Fev
10/Fev
11/Fev
12/Fev
13/Fev
14/Fev
15/Fev
16/Fev
17/Fev
18/Fev
19/Fev
20/Fev
21/Fev
22/Fev
23/Fev
24/Fev
25/Fev
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A
RA
18:44:58.4
18:49:23.4
18:53:48.0
18:58:12.2
19: 2:36.0
19: 6:59.4
19:11:22.3
19:15:44.7
19:20: 6.5
19:24:27.9
19:28:48.6
19:33: 8.8
19:37:28.3
19:41:47.2
19:46: 5.5
19:50:23.1
19:54:40.0
19:58:56.3
20: 3:11.8
20: 7:26.6
20:11:40.7
20:15:54.1
20:20: 6.7
20:24:18.6
20:28:29.7
20:32:40.0
20:36:49.6
20:40:58.3
20:45: 6.3
20:49:13.4
20:53:19.7
20:57:25.2
21: 1:29.8
21: 5:33.7
21: 9:36.6
21:13:38.8
21:17:40.1
21:21:40.6
21:25:40.3
21:29:39.2
21:33:37.3
21:37:34.6
21:41:31.1
21:45:26.9
21:49:21.9
21:53:16.1
21:57: 9.6
22: 1: 2.5
22: 4:54.6
22: 8:46.0
22:12:36.8
22:16:27.0
22:20:16.5
22:24: 5.5
22:27:53.8
22:31:41.5

DEC
-23: 2:17.85
-22:57:19.43
-22:51:53.55
-22:46: 0.38
-22:39:40.10
-22:32:52.89
-22:25:38.95
-22:17:58.51
-22: 9:51.80
-22: 1:19.07
-21:52:20.57
-21:42:56.58
-21:33: 7.35
-21:22:53.17
-21:12:14.32
-21: 1:11.08
-20:49:43.76
-20:37:52.64
-20:25:38.03
-20:13: 0.24
-19:59:59.61
-19:46:36.47
-19:32:51.17
-19:18:44.09
-19: 4:15.58
-18:49:26.03
-18:34:15.83
-18:18:45.39
-18: 2:55.11
-17:46:45.40
-17:30:16.67
-17:13:29.32
-16:56:23.77
-16:39: 0.44
-16:21:19.73
-16: 3:22.08
-15:45: 7.89
-15:26:37.59
-15: 7:51.60
-14:48:50.33
-14:29:34.21
-14:10: 3.65
-13:50:19.07
-13:30:20.86
-13:10: 9.41
-12:49:45.09
-12:29: 8.31
-12: 8:19.44
-11:47:18.89
-11:26: 7.04
-11: 4:44.28
-10:43:11.03
-10:21:27.78
- 9:59:34.80
- 9:37:32.61
- 9:15:21.63
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B
RA
14:44:24.9
14:45: 3.1
14:45:40.8
14:46:18.1
14:46:55.0
14:47:31.5
14:48: 7.6
14:48:43.2
14:49:18.3
14:49:53.1
14:50:27.3
14:51: 1.1
14:51:34.5
14:52: 7.3
14:52:39.7
14:53:11.6
14:53:43.0
14:54:13.8
14:54:44.2
14:55:14.0
14:55:43.3
14:56:12.1
14:56:40.3
14:57: 7.9
14:57:35.0
14:58: 1.6
14:58:27.5
14:58:52.9
14:59:17.6
14:59:41.8
15: 0: 5.3
15: 0:28.3
15: 0:50.5
15: 1:12.2
15: 1:33.2
15: 1:53.6
15: 2:13.4
15: 2:32.4
15: 2:50.9
15: 3: 8.7
15: 3:25.8
15: 3:42.2
15: 3:57.9
15: 4:13.0
15: 4:27.3
15: 4:41.0
15: 4:54.0
15: 5: 6.2
15: 5:17.7
15: 5:28.6
15: 5:38.7
15: 5:48.0
15: 5:56.7
15: 6: 4.6
15: 6:11.8
15: 6:18.2

DEC
-14:45:45.43
-14:48:31.93
-14:51:15.99
-14:53:57.60
-14:56:36.72
-14:59:13.34
-15: 1:47.46
-15: 4:19.05
-15: 6:48.11
-15: 9:14.63
-15:11:38.62
-15:14: 0.07
-15:16:18.97
-15:18:35.29
-15:20:49.02
-15:23: 0.13
-15:25: 8.59
-15:27:14.38
-15:29:17.48
-15:31:17.88
-15:33:15.55
-15:35:10.50
-15:37: 2.70
-15:38:52.16
-15:40:38.87
-15:42:22.82
-15:44: 3.99
-15:45:42.35
-15:47:17.87
-15:48:50.53
-15:50:20.31
-15:51:47.19
-15:53:11.16
-15:54:32.21
-15:55:50.35
-15:57: 5.56
-15:58:17.87
-15:59:27.27
-16: 0:33.77
-16: 1:37.36
-16: 2:38.03
-16: 3:35.75
-16: 4:30.50
-16: 5:22.28
-16: 6:11.07
-16: 6:56.85
-16: 7:39.63
-16: 8:19.38
-16: 8:56.12
-16: 9:29.84
-16:10: 0.56
-16:10:28.26
-16:10:52.96
-16:11:14.61
-16:11:33.21
-16:11:48.75

C
RA
20: 7:27.9
20: 5:52.7
20: 4: 8.3
20: 2:15.1
20: 0:13.6
19:58: 4.4
19:55:48.2
19:53:25.8
19:50:58.1
19:48:26.0
19:45:50.4
19:43:12.4
19:40:33.1
19:37:53.5
19:35:14.7
19:32:37.8
19:30: 3.8
19:27:33.8
19:25: 8.7
19:22:49.5
19:20:36.9
19:18:31.7
19:16:34.5
19:14:46.0
19:13: 6.6
19:11:36.7
19:10:16.6
19: 9: 6.6
19: 8: 6.8
19: 7:17.5
19: 6:38.5
19: 6: 9.9
19: 5:51.6
19: 5:43.6
19: 5:45.8
19: 5:58.0
19: 6:20.0
19: 6:51.6
19: 7:32.7
19: 8:23.0
19: 9:22.2
19:10:30.1
19:11:46.5
19:13:11.2
19:14:43.7
19:16:24.0
19:18:11.6
19:20: 6.5
19:22: 8.2
19:24:16.5
19:26:31.3
19:28:52.2
19:31:18.9
19:33:51.2
19:36:29.0
19:39:11.9

DEC
-17:50:16.42
-17:39:15.68
-17:28:34.66
-17:18:14.30
-17: 8:15.52
-16:58:39.20
-16:49:26.19
-16:40:37.32
-16:32:13.36
-16:24:15.06
-16:16:43.10
-16: 9:38.12
-16: 3: 0.70
-15:56:51.34
-15:51:10.45
-15:45:58.36
-15:41:15.29
-15:37: 1.35
-15:33:16.52
-15:30: 0.67
-15:27:13.55
-15:24:54.75
-15:23: 3.76
-15:21:39.92
-15:20:42.43
-15:20:10.37
-15:20: 2.69
-15:20:18.24
-15:20:55.75
-15:21:53.84
-15:23:11.05
-15:24:45.86
-15:26:36.67
-15:28:41.84
-15:30:59.69
-15:33:28.52
-15:36: 6.61
-15:38:52.23
-15:41:43.65
-15:44:39.13
-15:47:36.98
-15:50:35.49
-15:53:32.98
-15:56:27.82
-15:59:18.40
-16: 2: 3.15
-16: 4:40.56
-16: 7: 9.17
-16: 9:27.61
-16:11:34.53
-16:13:28.66
-16:15: 8.81
-16:16:33.91
-16:17:42.72
-16:18:34.31
-16:19: 7.70

D
RA
2:32:15.7
2:33:13.9
2:34:14.2
2:35:16.7
2:36:21.3
2:37:27.9
2:38:36.6
2:39:47.2
2:40:59.8
2:42:14.2
2:43:30.5
2:44:48.6
2:46: 8.4
2:47:30.0
2:48:53.2
2:50:18.0
2:51:44.5
2:53:12.5
2:54:42.0
2:56:13.1
2:57:45.6
2:59:19.6
3: 0:55.1
3: 2:31.9
3: 4:10.2
3: 5:49.8
3: 7:30.7
3: 9:13.0
3:10:56.6
3:12:41.4
3:14:27.5
3:16:14.8
3:18: 3.3
3:19:53.0
3:21:43.8
3:23:35.7
3:25:28.8
3:27:22.9
3:29:18.1
3:31:14.3
3:33:11.5
3:35: 9.7
3:37: 8.9
3:39: 9.0
3:41:10.0
3:43:11.9
3:45:14.8
3:47:18.5
3:49:23.0
3:51:28.4
3:53:34.7
3:55:41.8
3:57:49.7
3:59:58.5
4: 2: 8.0
4: 4:18.3

DEC
16:35:39.85
16:41: 7.60
16:46:42.45
16:52:24.11
16:58:12.28
17: 4: 6.66
17:10: 6.96
17:16:12.87
17:22:24.10
17:28:40.35
17:35: 1.35
17:41:26.79
17:47:56.39
17:54:29.86
18: 1: 6.92
18: 7:47.29
18:14:30.69
18:21:16.86
18:28: 5.56
18:34:56.55
18:41:49.60
18:48:44.48
18:55:40.99
19: 2:38.91
19: 9:38.05
19:16:38.18
19:23:39.10
19:30:40.57
19:37:42.37
19:44:44.26
19:51:46.03
19:58:47.44
20: 5:48.27
20:12:48.31
20:19:47.33
20:26:45.13
20:33:41.50
20:40:36.24
20:47:29.14
20:54:19.99
21: 1: 8.58
21: 7:54.71
21:14:38.16
21:21:18.75
21:27:56.29
21:34:30.59
24:10:22.41
21:47:28.81
21:53:52.40
22: 0:12.13
22: 6:27.84
22:12:39.40
22:18:46.67
22:24:49.47
22:30:47.67
22:36:41.11

Volume 2 - Medidas
Pg 2
Data
26/Fev
27/Fev
28/Fev
01/Mar
02/Mar
03/Mar
04/Mar
05/Mar
06/Mar
07/Mar
08/Mar
09/Mar
10/Mar
11/Mar
12/Mar
13/Mar
14/Mar
15/Mar
16/Mar
17/Mar
18/Mar
19/Mar
20/Mar
21/Mar
22/Mar
23/Mar
24/Mar
25/Mar
26/Mar
27/Mar
28/Mar
29/Mar
30/Mar
31/Mar
01/Abr
02/Abr
03/Abr
04/Abr
05/Abr
06/Abr
07/Abr
08/Abr
09/Abr
10/Abr
11/Abr
12/Abr
13/Abr
14/Abr
15/Abr
16/Abr
17/Abr
18/Abr
19/Abr
20/Abr
21/Abr
22/Abr

Capítulo B: Análise de Dados

A
RA
22:35:28.6
22:39:15.2
22:43: 1.2
22:46:46.7
22:50:31.7
22:54:16.2
22:58: 0.2
23: 1:43.7
23: 5:26.7
23: 9: 9.3
23:12:51.5
23:16:33.3
23:20:14.8
23:23:55.8
23:27:36.5
23:31:16.9
23:34:57.1
23:38:36.9
23:42:16.5
23:45:55.9
23:49:35.1
23:53:14.1
23:56:53.0
0: 0:31.8
0: 4:10.4
0: 7:49.0
0:11:27.5
0:15: 6.0
0:18:44.4
0:22:22.9
0:26: 1.3
0:29:39.8
0:33:18.3
0:36:56.8
0:40:35.5
0:44:14.2
0:47:53.1
0:51:32.1
0:55:11.2
0:58:50.5
1: 2:29.9
1: 6: 9.5
1: 9:49.4
1:13:29.5
1:17: 9.8
1:20:50.4
1:24:31.3
1:28:12.5
1:31:54.1
1:35:36.0
1:39:18.3
1:43: 0.9
1:46:44.0
1:50:27.5
1:54:11.4
1:57:55.8

B
DEC
- 8:53: 2.27
- 8:30:34.95
- 8: 8: 0.09
- 7:45:18.10
- 7:22:29.40
- 6:59:34.41
- 6:36:33.52
- 6:13:27.15
- 5:50:15.68
- 5:26:59.54
- 5: 3:39.14
- 4:40:14.86
- 4:16:47.11
- 3:53:16.25
- 3:29:42.63
- 3: 6: 6.62
- 2:42:28.56
- 2:18:48.80
- 1:55: 7.70
- 1:31:25.57
- 1: 7:42.77
- 0:43:59.62
- 0:20:16.49
0: 3:26.27
0:27: 8.27
0:50:49.17
1:14:28.60
1:38: 6.19
2: 1:41.59
2:25:14.40
2:48:44.26
3:12:10.78
3:35:33.59
3:58:52.34
4:22: 6.66
4:45:16.17
5: 8:20.50
5:31:19.28
5:54:12.16
6:16:58.79
6:39:38.81
7: 2:11.90
7:24:37.71
7:46:55.89
8: 9: 6.13
8:31: 8.10
8:53: 1.51
9:14:46.05
9:36:21.40
9:57:47.25
10:19: 3.29
10:40: 9.20
11: 1: 4.66
11:21:49.34
11:42:22.92
12: 2:45.03

RA
15: 6:23.9
15: 6:28.8
15: 6:32.9
15: 6:36.3
15: 6:39.0
15: 6:40.8
15: 6:42.0
15: 6:42.3
15: 6:42.0
15: 6:40.8
15: 6:38.9
15: 6:36.3
15: 6:32.9
15: 6:28.7
15: 6:23.8
15: 6:18.2
15: 6:11.8
15: 6: 4.7
15: 5:56.8
15: 5:48.2
15: 5:38.9
15: 5:28.9
15: 5:18.1
15: 5: 6.6
15: 4:54.4
15: 4:41.5
15: 4:27.9
15: 4:13.7
15: 3:58.7
15: 3:43.0
15: 3:26.7
15: 3: 9.7
15: 2:52.1
15: 2:33.9
15: 2:15.0
15: 1:55.5
15: 1:35.5
15: 1:14.8
15: 0:53.6
15: 0:31.9
15: 0: 9.6
14:59:46.7
14:59:23.4
14:58:59.6
14:58:35.2
14:58:10.5
14:57:45.2
14:57:19.6
14:56:53.5
14:56:27.1
14:56: 0.2
14:55:33.0
14:55: 5.5
14:54:37.6
14:54: 9.4
14:53:40.9

DEC
-16:12: 1.22
-16:12:10.61
-16:12:16.92
-16:12:20.14
-16:12:20.28
-16:12:17.35
-16:12:11.36
-16:12: 2.34
-16:11:50.31
-16:11:35.27
-16:11:17.24
-16:10:56.21
-16:10:32.19
-16:10: 5.19
-16: 9:35.21
-16: 9: 2.28
-16: 8:26.38
-16: 7:47.53
-16: 7: 5.74
-16: 6:21.03
-16: 5:33.44
-16: 4:42.98
-16: 3:49.68
-16: 2:53.55
-16: 1:54.60
-16: 0:52.86
-15:59:48.35
-15:58:41.10
-15:57:31.12
-15:56:18.45
-15:55: 3.09
-15:53:45.10
-15:52:24.51
-15:51: 1.38
-15:49:35.77
-15:48: 7.72
-15:46:37.30
-15:45: 4.54
-15:43:29.50
-15:41:52.25
-15:40:12.83
-15:38:31.29
-15:36:47.68
-15:35: 2.04
-15:33:14.42
-15:31:24.89
-15:29:33.52
-15:27:40.37
-15:25:45.52
-15:23:49.03
-15:21:50.98
-15:19:51.44
-15:17:50.49
-15:15:48.19
-15:13:44.62
-15:11:39.84

C
RA
19:41:59.7
19:44:52.2
19:47:49.2
19:50:50.5
19:53:55.9
19:57: 5.2
20: 0:18.2
20: 3:34.8
20: 6:54.7
20:10:17.9
20:13:44.2
20:17:13.3
20:20:45.3
20:24:19.9
20:27:57.1
20:31:36.6
20:35:18.4
20:39: 2.4
20:42:48.4
20:46:36.3
20:50:26.1
20:54:17.6
20:58:10.7
21: 2: 5.4
21: 6: 1.4
21: 9:58.8
21:13:57.4
21:17:57.2
21:21:58.0
21:25:59.8
21:30: 2.5
21:34: 6.0
21:38:10.3
21:42:15.3
21:46:21.0
21:50:27.2
21:54:34.0
21:58:41.3
22: 2:49.0
22: 6:57.2
22:11: 5.7
22:15:14.6
22:19:23.8
22:23:33.3
22:27:43.0
22:31:53.0
22:36: 3.2
22:40:13.7
22:44:24.4
22:48:35.2
22:52:46.2
22:56:57.4
23: 1: 8.7
23: 5:20.2
23: 9:31.8
23:13:43.5

DEC
-16:19:21.98
-16:19:16.27
-16:18:49.75
-16:18: 1.67
-16:16:51.30
-16:15:17.97
-16:13:21.05
-16:10:59.97
-16: 8:14.19
-16: 5: 3.20
-16: 1:26.57
-15:57:23.86
-15:52:54.69
-15:47:58.69
-15:42:35.55
-15:36:44.96
-15:30:26.68
-15:23:40.49
-15:16:26.24
-15: 8:43.79
-15: 0:33.05
-14:51:53.99
-14:42:46.60
-14:33:10.95
-14:23: 7.12
-14:12:35.23
-14: 1:35.42
-13:50: 7.86
-13:38:12.75
-13:25:50.33
-13:13: 0.84
-12:59:44.58
-12:46: 1.82
-12:31:52.90
-12:17:18.13
-12: 2:17.88
-11:46:52.52
-11:31: 2.44
-11:14:48.03
-10:58: 9.69
-10:41: 7.81
-10:23:42.82
-10: 5:55.15
- 9:47:45.24
- 9:29:13.55
- 9:10:20.53
- 8:51: 6.64
- 8:31:32.38
- 8:11:38.25
- 7:51:24.79
- 7:30:52.53
- 7:10: 2.04
- 6:48:53.87
- 6:27:28.59
- 6: 5:46.82
- 5:43:49.15

D
RA
4: 6:29.4
4: 8:41.2
4:10:53.8
4:13: 7.0
4:15:21.1
4:17:35.8
4:19:51.2
4:22: 7.2
4:24:24.0
4:26:41.4
4:28:59.3
4:31:17.9
4:33:37.1
4:35:56.9
4:38:17.2
4:40:38.0
4:42:59.4
4:45:21.3
4:47:43.7
4:50: 6.7
4:52:30.1
4:54:54.0
4:57:18.3
4:59:43.1
5: 2: 8.4
5: 4:34.2
5: 7: 0.3
5: 9:26.9
5:11:53.9
5:14:21.3
5:16:49.1
5:19:17.3
5:21:45.9
5:24:14.8
5:26:44.1
5:29:13.7
5:31:43.7
5:34:14.0
5:36:44.5
5:39:15.3
5:41:46.5
5:44:17.8
5:46:49.4
5:49:21.2
5:51:53.3
5:54:25.5
5:56:58.0
5:59:30.6
6: 2: 3.4
6: 4:36.4
6: 7: 9.6
6: 9:42.9
6:12:16.4
6:14:50.0
6:17:23.7
6:19:57.6

DEC
22:42:29.64
22:48:13.11
22:53:51.37
22:59:24.26
23: 4:51.65
23:10:13.39
23:15:29.34
23:20:39.38
23:25:43.37
23:30:41.20
23:35:32.71
23:40:17.79
23:44:56.29
23:49:28.10
23:53:53.09
23:58:11.13
24: 2:22.10
24: 6:25.90
24:10:22.41
24:14:11.53
24:17:53.18
24:21:27.28
24:24:53.74
24:28:12.46
24:31:23.38
24:34:26.41
24:37:21.46
24:40: 8.45
24:42:47.28
24:45:17.87
24:47:40.13
24:49:53.98
24:51:59.34
24:53:56.16
24:55:44.35
24:57:23.87
24:58:54.66
25: 0:16.65
25: 1:29.81
25: 2:34.07
25: 3:29.37
25: 4:15.66
25: 4:52.88
25: 5:20.96
25: 5:39.88
25: 5:49.56
25: 5:49.99
25: 5:41.13
25: 5:22.95
25: 4:55.44
25: 4:18.56
25: 3:32.31
25: 2:36.67
25: 1:31.60
25: 0:17.09
24:58:53.10

113

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/
Pg 3
Data
23/Abr
24/Abr
25/Abr
26/Abr
27/Abr
28/Abr
29/Abr
30/Abr
01/Mai
02/Mai
03/Mai
04/Mai
05/Mai
06/Mai
07/Mai
08/Mai
09/Mai
10/Mai
11/Mai
12/Mai
13/Mai
14/Mai
15/Mai
16/Mai
17/Mai
18/Mai
19/Mai
20/Mai
21/Mai
22/Mai
23/Mai
24/Mai
25/Mai
26/Mai
27/Mai
28/Mai
29/Mai
30/Mai
31/Mai
01/Jun
02/Jun
03/Jun
04/Jun
05/Jun
06/Jun
07/Jun
08/Jun
09/Jun
10/Jun
11/Jun
12/Jun
13/Jun
14/Jun
15/Jun
16/Jun
17/Jun

114

A
RA
2: 1:40.6
2: 5:25.9
2: 9:11.7
2:12:58.0
2:16:44.7
2:20:32.0
2:24:19.8
2:28: 8.1
2:31:56.9
2:35:46.3
2:39:36.2
2:43:26.6
2:47:17.5
2:51: 9.0
2:55: 1.0
2:58:53.6
3: 2:46.7
3: 6:40.3
3:10:34.6
3:14:29.3
3:18:24.7
3:22:20.7
3:26:17.2
3:30:14.3
3:34:12.0
3:38:10.2
3:42: 9.1
3:46: 8.4
3:50: 8.4
3:54: 8.9
3:58: 9.9
4: 2:11.5
4: 6:13.6
4:10:16.3
4:14:19.4
4:18:23.0
4:22:27.1
4:26:31.6
4:30:36.6
4:34:41.9
4:38:47.6
4:42:53.7
4:47: 0.2
4:51: 7.0
4:55:14.0
4:59:21.4
5: 3:29.1
5: 7:37.1
5:11:45.2
5:15:53.7
5:20: 2.3
5:24:11.1
5:28:20.1
5:32:29.3
5:36:38.6
5:40:48.0

DEC
12:22:55.33
12:42:53.46
13: 2:39.10
13:22:11.90
13:41:31.52
14: 0:37.64
14:19:29.90
14:38: 7.98
14:56:31.54
15:14:40.25
15:32:33.79
15:50:11.83
16: 7:34.02
16:24:40.06
16:41:29.62
16:58: 2.41
17:14:18.13
17:30:16.51
17:45:57.29
18: 1:20.18
18:16:24.92
18:31:11.25
18:45:38.91
18:59:47.68
19:13:37.19
19:27: 7.21
19:40:17.48
19:53: 7.71
20: 5:37.63
20:17:47.00
20:29:35.56
20:41: 3.06
20:52: 9.26
21: 2:53.92
21:13:16.81
21:23:17.72
21:32:56.42
21:42:12.70
21:51: 6.35
21:59:37.17
22: 7:44.97
22:15:29.55
22:22:50.76
22:29:48.44
22:36:22.44
22:42:32.63
22:48:18.90
22:53:41.13
22:58:39.22
23: 3:13.08
23: 7:22.63
23:11: 7.78
23:14:28.45
23:17:24.56
23:19:56.05
23:22: 2.86

Volume 2 - Medidas

B
RA
14:53:12.2
14:52:43.2
14:52:14.0
14:51:44.5
14:51:14.9
14:50:45.1
14:50:15.2
14:49:45.1
14:49:15.0
14:48:44.8
14:48:14.5
14:47:44.2
14:47:13.9
14:46:43.6
14:46:13.3
14:45:43.1
14:45:12.9
14:44:42.9
14:44:12.9
14:43:43.1
14:43:13.5
14:42:44.0
14:42:14.7
14:41:45.6
14:41:16.7
14:40:48.1
14:40:19.8
14:39:51.7
14:39:23.9
14:38:56.5
14:38:29.3
14:38: 2.6
14:37:36.2
14:37:10.2
14:36:44.6
14:36:19.5
14:35:54.8
14:35:30.5
14:35: 6.7
14:34:43.5
14:34:20.7
14:33:58.4
14:33:36.6
14:33:15.4
14:32:54.7
14:32:34.6
14:32:15.1
14:31:56.1
14:31:37.7
14:31:20.0
14:31: 2.8
14:30:46.3
14:30:30.4
14:30:15.0
14:30: 0.4
14:29:46.3

DEC
-15: 9:33.91
-15: 7:26.91
-15: 5:18.93
-15: 3:10.07
-15: 1: 0.42
-14:58:50.08
-14:56:39.17
-14:54:27.77
-14:52:16.00
-14:50: 3.96
-14:47:51.74
-14:45:39.44
-14:43:27.12
-14:41:14.88
-14:39: 2.80
-14:36:50.97
-14:34:39.48
-14:32:28.44
-14:30:17.94
-14:28: 8.10
-14:25:58.99
-14:23:50.73
-14:21:43.41
-14:19:37.10
-14:17:31.91
-14:15:27.91
-14:13:25.16
-14:11:23.75
-14: 9:23.77
-14: 7:25.30
-14: 5:28.44
-14: 3:33.30
-14: 1:39.97
-13:59:48.55
-13:57:59.13
-13:56:11.80
-13:54:26.65
-13:52:43.75
-13:51: 3.15
-13:49:24.94
-13:47:49.16
-13:46:15.87
-13:44:45.14
-13:43:17.04
-13:41:51.64
-13:40:28.98
-13:39: 9.13
-13:37:52.16
-13:36:38.10
-13:35:27.01
-13:34:18.92
-13:33:13.88
-13:32:11.91
-13:31:13.04
-13:30:17.30
-13:29:24.73

C
RA
23:17:55.4
23:22: 7.3
23:26:19.4
23:30:31.6
23:34:43.9
23:38:56.3
23:43: 8.9
23:47:21.6
23:51:34.4
23:55:47.4
0: 0: 0.6
0: 4:14.0
0: 8:27.5
0:12:41.3
0:16:55.3
0:21: 9.5
0:25:24.0
0:29:38.9
0:33:54.0
0:38: 9.5
0:42:25.4
0:46:41.7
0:50:58.5
0:55:15.6
0:59:33.3
1: 3:51.5
1: 8:10.1
1:12:29.4
1:16:49.1
1:21: 9.5
1:25:30.5
1:29:52.1
1:34:14.4
1:38:37.4
1:43: 1.1
1:47:25.5
1:51:50.7
1:56:16.6
2: 0:43.4
2: 5:10.9
2: 9:39.3
2:14: 8.5
2:18:38.6
2:23: 9.7
2:27:41.6
2:32:14.6
2:36:48.5
2:41:23.4
2:45:59.3
2:50:36.2
2:55:14.3
2:59:53.4
3: 4:33.5
3: 9:14.8
3:13:57.2
3:18:40.7

D
DEC
- 5:21:36.20
- 4:59: 8.60
- 4:36:26.96
- 4:13:31.89
- 3:50:24.01
- 3:27: 3.96
- 3: 3:32.35
- 2:39:49.83
- 2:15:57.02
- 1:51:54.55
- 1:27:43.04
- 1: 3:23.12
- 0:38:55.43
- 0:14:20.59
0:10:20.76
0:35: 8.03
1: 0: 0.59
1:24:57.85
1:49:59.20
2:15: 4.01
2:40:11.65
3: 5:21.50
3:30:32.90
3:55:45.27
4:20:57.83
4:46: 9.96
5:11:20.97
5:36:30.19
6: 1:36.92
6:26:40.50
6:51:40.25
7:16:35.48
7:41:25.51
8: 6: 9.65
8:30:47.22
8:55:17.52
9:19:39.87
9:43:53.55
10: 7:57.88
10:31:52.16
10:55:35.69
11:19: 7.80
11:42:27.79
12: 5:35.01
12:28:28.78
12:51: 8.42
13:13:33.27
13:35:42.64
13:57:35.87
14:19:12.27
14:40:31.16
15: 1:31.83
15:22:13.59
15:42:35.73
16: 2:37.57
16:22:18.40

RA
6:22:31.6
6:25: 5.7
6:27:39.8
6:30:14.1
6:32:48.5
6:35:22.9
6:37:57.4
6:40:32.0
6:43: 6.6
6:45:41.3
6:48:15.9
6:50:50.6
6:53:25.3
6:55:60.0
6:58:34.6
7: 1: 9.2
7: 3:43.8
7: 6:18.3
7: 8:52.8
7:11:27.2
7:14: 1.5
7:16:35.8
7:19:10.0
7:21:44.1
7:24:18.1
7:26:52.1
7:29:25.9
7:31:59.6
7:34:33.3
7:37: 6.8
7:39:40.2
7:42:13.5
7:44:46.7
7:47:19.7
7:49:52.7
7:52:25.5
7:54:58.1
7:57:30.7
8: 0: 3.0
8: 2:35.2
8: 5: 7.2
8: 7:39.1
8:10:10.8
8:12:42.2
8:15:13.5
8:17:44.6
8:20:15.6
8:22:46.3
8:25:16.8
8:27:47.2
8:30:17.3
8:32:47.3
8:35:17.0
8:37:46.5
8:40:15.9
8:42:45.0

DEC
24:57:19.62
24:55:36.61
24:53:44.07
24:51:41.96
24:49:30.30
24:47: 9.06
24:44:38.27
24:41:57.92
24:39: 8.04
24:36: 8.63
24:32:59.70
24:29:41.27
24:26:13.34
24:22:35.92
24:18:49.03
24:14:52.68
24:10:46.86
24: 6:31.61
24: 2: 6.94
23:57:32.89
23:52:49.47
23:47:56.74
23:42:54.71
23:37:43.41
23:32:22.91
23:26:53.20
23:21:14.33
23:15:26.33
23: 9:29.20
23: 3:22.99
22:57: 7.71
22:50:43.40
22:44:10.10
22:37:27.87
22:30:36.75
22:23:36.81
22:16:28.11
22: 9:10.70
22: 1:44.65
21:54:10.03
21:46:26.89
21:38:35.28
21:30:35.25
21:22:26.85
21:14:10.14
21: 5:45.17
20:57:12.01
20:48:30.72
20:39:41.38
20:30:44.02
20:21:38.78
20:12:25.68
20: 3: 4.79
19:53:36.18
19:43:59.88
19:34:15.96

Volume 2 - Medidas
Pg 4
Data
18/Jun
19/Jun
20/Jun
21/Jun
22/Jun
23/Jun
24/Jun
25/Jun
26/Jun
27/Jun
28/Jun
29/Jun
30/Jun
01/Jul
02/Jul
03/Jul
04/Jul
05/Jul
06/Jul
07/Jul
08/Jul
09/Jul
10/Jul
11/Jul
12/Jul
13/Jul
14/Jul
15/Jul
16/Jul
17/Jul
18/Jul
19/Jul
20/Jul
21/Jul
22/Jul
23/Jul
24/Jul
25/Jul
26/Jul
27/Jul
28/Jul
29/Jul
30/Jul
31/Jul
01/Ago
02/Ago
03/Ago
04/Ago
05/Ago
06/Ago
07/Ago
08/Ago
09/Ago
10/Ago
11/Ago
12/Ago

Capítulo B: Análise de Dados

A
RA
5:44:57.5
5:49: 7.1
5:53:16.7
5:57:26.4
6: 1:36.0
6: 5:45.7
6: 9:55.3
6:14: 4.8
6:18:14.2
6:22:23.5
6:26:32.6
6:30:41.5
6:34:50.2
6:38:58.6
6:43: 6.8
6:47:14.7
6:51:22.3
6:55:29.6
6:59:36.5
7: 3:43.0
7: 7:49.2
7:11:55.0
7:16: 0.3
7:20: 5.2
7:24: 9.7
7:28:13.8
7:32:17.3
7:36:20.4
7:40:23.1
7:44:25.2
7:48:26.8
7:52:27.9
7:56:28.5
8: 0:28.6
8: 4:28.1
8: 8:27.0
8:12:25.4
8:16:23.2
8:20:20.5
8:24:17.1
8:28:13.1
8:32: 8.5
8:36: 3.3
8:39:57.4
8:43:51.0
8:47:43.9
8:51:36.1
8:55:27.8
8:59:18.8
9: 3: 9.2
9: 6:59.1
9:10:48.3
9:14:36.9
9:18:24.9
9:22:12.4
9:25:59.3

DEC
23:23:44.92
23:25: 2.20
23:25:54.68
23:26:22.32
23:26:25.14
23:26: 3.15
23:25:16.36
23:24: 4.81
23:22:28.55
23:20:27.62
23:18: 2.09
23:15:12.01
23:11:57.46
23: 8:18.52
23: 4:15.29
22:59:47.87
22:54:56.38
22:49:40.95
22:44: 1.72
22:37:58.84
22:31:32.48
22:24:42.78
22:17:29.93
22: 9:54.07
22: 1:55.38
21:53:34.03
21:44:50.19
21:35:44.05
21:26:15.79
21:16:25.60
21: 6:13.71
20:55:40.32
20:44:45.68
20:33:30.02
20:21:53.60
20: 9:56.67
19:57:39.50
19:45: 2.34
19:32: 5.49
19:18:49.20
19: 5:13.77
18:51:19.47
18:37: 6.58
18:22:35.40
18: 7:46.22
17:52:39.34
17:37:15.05
17:21:33.65
17: 5:35.44
16:49:20.71
16:32:49.76
16:16: 2.90
15:59: 0.40
15:41:42.55
15:24: 9.63
15: 6:21.93

B
RA
14:29:33.0
14:29:20.2
14:29: 8.2
14:28:56.8
14:28:46.0
14:28:36.0
14:28:26.7
14:28:18.0
14:28:10.0
14:28: 2.8
14:27:56.2
14:27:50.3
14:27:45.2
14:27:40.7
14:27:36.9
14:27:33.9
14:27:31.6
14:27:29.9
14:27:29.0
14:27:28.8
14:27:29.3
14:27:30.5
14:27:32.4
14:27:34.9
14:27:38.2
14:27:42.2
14:27:46.9
14:27:52.2
14:27:58.2
14:28: 5.0
14:28:12.4
14:28:20.5
14:28:29.3
14:28:38.7
14:28:48.9
14:28:59.7
14:29:11.2
14:29:23.3
14:29:36.1
14:29:49.6
14:30: 3.7
14:30:18.5
14:30:33.9
14:30:50.0
14:31: 6.7
14:31:24.1
14:31:42.0
14:32: 0.6
14:32:19.8
14:32:39.6
14:33: 0.0
14:33:21.1
14:33:42.7
14:34: 4.9
14:34:27.6
14:34:51.0

DEC
-13:28:35.36
-13:27:49.24
-13:27: 6.39
-13:26:26.87
-13:25:50.70
-13:25:17.91
-13:24:48.54
-13:24:22.61
-13:24: 0.13
-13:23:41.12
-13:23:25.59
-13:23:13.53
-13:23: 4.94
-13:22:59.84
-13:22:58.22
-13:23: 0.07
-13:23: 5.41
-13:23:14.22
-13:23:26.51
-13:23:42.27
-13:24: 1.50
-13:24:24.17
-13:24:50.29
-13:25:19.82
-13:25:52.75
-13:26:29.05
-13:27: 8.69
-13:27:51.67
-13:28:37.96
-13:29:27.54
-13:30:20.41
-13:31:16.55
-13:32:15.95
-13:33:18.60
-13:34:24.48
-13:35:33.58
-13:36:45.87
-13:38: 1.32
-13:39:19.87
-13:40:41.49
-13:42: 6.15
-13:43:33.80
-13:45: 4.41
-13:46:37.95
-13:48:14.38
-13:49:53.68
-13:51:35.82
-13:53:20.75
-13:55: 8.47
-13:56:58.91
-13:58:52.04
-14: 0:47.80
-14: 2:46.13
-14: 4:47.00
-14: 6:50.34
-14: 8:56.15

C
RA
3:23:25.4
3:28:11.1
3:32:58.0
3:37:46.1
3:42:35.3
3:47:25.6
3:52:17.0
3:57: 9.6
4: 2: 3.3
4: 6:58.1
4:11:53.9
4:16:50.9
4:21:48.9
4:26:47.9
4:31:48.0
4:36:49.0
4:41:51.1
4:46:54.1
4:51:58.0
4:57: 2.9
5: 2: 8.6
5: 7:15.2
5:12:22.7
5:17:30.9
5:22:39.8
5:27:49.5
5:32:59.9
5:38:10.9
5:43:22.5
5:48:34.7
5:53:47.3
5:59: 0.5
6: 4:14.0
6: 9:27.9
6:14:42.1
6:19:56.6
6:25:11.2
6:30:26.0
6:35:40.9
6:40:55.8
6:46:10.8
6:51:25.6
6:56:40.3
7: 1:54.8
7: 7: 9.2
7:12:23.2
7:17:36.9
7:22:50.3
7:28: 3.3
7:33:15.8
7:38:27.9
7:43:39.4
7:48:50.3
7:54: 0.6
7:59:10.3
8: 4:19.4

DEC
16:41:37.51
17: 0:34.23
17:19: 7.86
17:37:17.71
17:55: 3.11
18:12:23.38
18:29:17.85
18:45:45.87
19: 1:46.78
19:17:19.94
19:32:24.70
19:47: 0.44
20: 1: 6.53
20:14:42.38
20:27:47.39
20:40:21.00
20:52:22.64
21: 3:51.79
21:14:47.93
21:25:10.54
21:34:59.15
21:44:13.29
21:52:52.50
22: 0:56.33
22: 8:24.35
22:15:16.15
22:21:31.34
22:27: 9.54
22:32:10.41
22:36:33.63
22:40:18.90
22:43:25.97
22:45:54.59
22:47:44.57
22:48:55.73
22:49:27.91
22:49:21.00
22:48:34.88
22:47: 9.49
22:45: 4.77
22:42:20.71
22:38:57.32
22:34:54.62
22:30:12.69
22:24:51.64
22:18:51.60
22:12:12.71
22: 4:55.17
21:56:59.18
21:48:24.97
21:39:12.80
21:29:22.94
21:18:55.69
21: 7:51.36
20:56:10.28
20:43:52.80

D
RA
8:45:14.0
8:47:42.7
8:50:11.3
8:52:39.6
8:55: 7.8
8:57:35.8
9: 0: 3.6
9: 2:31.2
9: 4:58.6
9: 7:25.8
9: 9:52.8
9:12:19.6
9:14:46.2
9:17:12.6
9:19:38.8
9:22: 4.7
9:24:30.5
9:26:56.1
9:29:21.5
9:31:46.7
9:34:11.7
9:36:36.5
9:39: 1.1
9:41:25.6
9:43:49.8
9:46:13.9
9:48:37.8
9:51: 1.5
9:53:25.1
9:55:48.5
9:58:11.7
10: 0:34.8
10: 2:57.7
10: 5:20.5
10: 7:43.2
10:10: 5.7
10:12:28.1
10:14:50.4
10:17:12.5
10:19:34.5
10:21:56.4
10:24:18.2
10:26:39.8
10:29: 1.3
10:31:22.7
10:33:44.0
10:36: 5.2
10:38:26.3
10:40:47.3
10:43: 8.3
10:45:29.1
10:47:49.8
10:50:10.5
10:52:31.1
10:54:51.6
10:57:12.1

DEC
19:24:24.46
19:14:25.43
19: 4:18.92
18:54: 5.01
18:43:43.75
18:33:15.24
18:22:39.54
18:11:56.75
18: 1: 6.97
17:50:10.20
17:39: 6.62
17:27:56.26
17:16:39.21
17: 5:15.54
16:53:45.33
16:42: 8.64
16:30:25.56
16:18:36.16
16: 6:40.53
15:54:38.76
15:42:30.93
15:30:17.11
15:17:57.39
15: 5:31.84
14:53: 0.49
14:40:23.48
14:27:40.85
14:14:52.66
14: 1:58.96
13:48:59.83
13:35:55.32
13:22:45.52
13: 9:30.50
12:56:10.35
12:42:45.13
12:29:14.93
12:15:39.85
12: 1:59.98
11:48:15.40
11:34:26.21
11:20:32.50
11: 6:34.35
10:52:31.84
10:38:25.06
10:24:14.09
10: 9:59.02
9:55:39.93
9:41:16.91
9:26:50.03
9:12:19.39
8:57:45.07
8:43: 7.16
8:28:25.75
8:13:40.91
7:58:52.71
7:44: 1.21

115

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/
Pg 5
Data
13/Ago
14/Ago
15/Ago
16/Ago
17/Ago
18/Ago
19/Ago
20/Ago
21/Ago
22/Ago
23/Ago
24/Ago
25/Ago
26/Ago
27/Ago
28/Ago
29/Ago
30/Ago
31/Ago
01/Set
02/Set
03/Set
04/Set
05/Set
06/Set
07/Set
08/Set
09/Set
10/Set
11/Set
12/Set
13/Set
14/Set
15/Set
16/Set
17/Set
18/Set
19/Set
20/Set
21/Set
22/Set
23/Set
24/Set
25/Set
26/Set
27/Set
28/Set
29/Set
30/Set
01/Out
02/Out
03/Out
04/Out
05/Out
06/Out
07/Out

116

A
RA
9:29:45.6
9:33:31.4
9:37:16.6
9:41: 1.4
9:44:45.6
9:48:29.4
9:52:12.6
9:55:55.4
9:59:37.8
10: 3:19.6
10: 7: 1.0
10:10:42.0
10:14:22.5
10:18: 2.6
10:21:42.3
10:25:21.6
10:29: 0.6
10:32:39.1
10:36:17.3
10:39:55.2
10:43:32.7
10:47:10.0
10:50:46.9
10:54:23.6
10:58: 0.0
11: 1:36.2
11: 5:12.2
11: 8:48.0
11:12:23.7
11:15:59.2
11:19:34.6
11:23: 9.9
11:26:45.2
11:30:20.4
11:33:55.6
11:37:30.7
11:41: 5.9
11:44:41.1
11:48:16.3
11:51:51.6
11:55:27.0
11:59: 2.5
12: 2:38.1
12: 6:13.8
12: 9:49.7
12:13:25.7
12:17: 2.0
12:20:38.4
12:24:15.0
12:27:51.9
12:31:29.1
12:35: 6.5
12:38:44.2
12:42:22.3
12:46: 0.7
12:49:39.5

Volume 2 - Medidas

B
DEC
14:48:19.71
14:30: 3.27
14:11:32.90
13:52:48.91
13:33:51.59
13:14:41.25
12:55:18.22
12:35:42.82
12:15:55.41
11:55:56.32
11:35:45.88
11:15:24.42
10:54:52.21
10:34: 9.71
10:13:17.19
9:52:15.00
9:31: 3.46
9: 9:42.90
8:48:13.65
8:26:36.04
8: 4:50.42
7:42:57.13
7:20:56.48
6:58:48.79
6:36:34.37
6:14:13.51
5:51:46.50
5:29:13.64
5: 6:35.22
4:43:51.55
4:21: 2.91
3:58: 9.62
3:35:11.98
3:12:10.34
2:49: 5.04
2:25:56.42
2: 2:44.82
1:39:30.59
1:16:14.06
0:52:55.59
0:29:35.53
0: 6:14.25
- 0:17: 7.89
- 0:40:30.55
- 1: 3:53.36
- 1:27:15.97
- 1:50:38.01
- 2:13:59.08
- 2:37:18.84
- 3: 0:36.93
- 3:23:53.01
- 3:47: 6.72
- 4:10:17.73
- 4:33:25.70
- 4:56:30.28
- 5:19:31.14

RA
14:35:14.9
14:35:39.4
14:36: 4.4
14:36:30.0
14:36:56.2
14:37:22.9
14:37:50.2
14:38:18.1
14:38:46.4
14:39:15.3
14:39:44.7
14:40:14.6
14:40:45.1
14:41:16.0
14:41:47.5
14:42:19.4
14:42:51.9
14:43:24.8
14:43:58.2
14:44:32.1
14:45: 6.5
14:45:41.4
14:46:16.6
14:46:52.4
14:47:28.5
14:48: 5.1
14:48:42.2
14:49:19.6
14:49:57.5
14:50:35.8
14:51:14.6
14:51:53.7
14:52:33.3
14:53:13.2
14:53:53.6
14:54:34.3
14:55:15.5
14:55:57.0
14:56:38.9
14:57:21.1
14:58: 3.7
14:58:46.7
14:59:30.1
15: 0:13.8
15: 0:57.8
15: 1:42.2
15: 2:26.9
15: 3:12.0
15: 3:57.3
15: 4:43.0
15: 5:29.0
15: 6:15.3
15: 7: 1.9
15: 7:48.7
15: 8:35.9
15: 9:23.4

DEC
-14:11: 4.36
-14:13:14.96
-14:15:27.92
-14:17:43.20
-14:20: 0.79
-14:22:20.67
-14:24:42.79
-14:27: 7.11
-14:29:33.57
-14:32: 2.13
-14:34:32.72
-14:37: 5.31
-14:39:39.85
-14:42:16.30
-14:44:54.61
-14:47:34.75
-14:50:16.68
-14:53: 0.38
-14:55:45.79
-14:58:32.90
-15: 1:21.63
-15: 4:11.94
-15: 7: 3.76
-15: 9:57.05
-15:12:51.76
-15:15:47.85
-15:18:45.28
-15:21:44.00
-15:24:43.98
-15:27:45.19
-15:30:47.62
-15:33:51.22
-15:36:55.98
-15:40: 1.84
-15:43: 8.76
-15:46:16.70
-15:49:25.61
-15:52:35.44
-15:55:46.17
-15:58:57.73
-16: 2:10.10
-16: 5:23.21
-16: 8:37.05
-16:11:51.57
-16:15: 6.75
-16:18:22.56
-16:21:38.94
-16:24:55.86
-16:28:13.26
-16:31:31.12
-16:34:49.37
-16:38: 8.00
-16:41:26.94
-16:44:46.16
-16:48: 5.61
-16:51:25.26

C
RA
8: 9:27.7
8:14:35.3
8:19:42.1
8:24:48.2
8:29:53.5
8:34:57.9
8:40: 1.5
8:45: 4.2
8:50: 6.0
8:55: 6.9
9: 0: 6.9
9: 5: 6.0
9:10: 4.1
9:15: 1.3
9:19:57.5
9:24:52.7
9:29:47.0
9:34:40.4
9:39:32.8
9:44:24.3
9:49:14.8
9:54: 4.5
9:58:53.2
10: 3:41.0
10: 8:27.9
10:13:14.0
10:17:59.3
10:22:43.8
10:27:27.4
10:32:10.4
10:36:52.5
10:41:34.0
10:46:14.9
10:50:55.0
10:55:34.6
11: 0:13.5
11: 4:51.9
11: 9:29.8
11:14: 7.2
11:18:44.1
11:23:20.5
11:27:56.6
11:32:32.3
11:37: 7.7
11:41:42.8
11:46:17.6
11:50:52.2
11:55:26.7
12: 0: 1.0
12: 4:35.2
12: 9: 9.3
12:13:43.4
12:18:17.5
12:22:51.7
12:27:26.0
12:32: 0.5

D
DEC
20:30:59.31
20:17:30.21
20: 3:25.93
19:48:46.92
19:33:33.65
19:17:46.61
19: 1:26.32
18:44:33.33
18:27: 8.18
18: 9:11.44
17:50:43.69
17:31:45.51
17:12:17.46
16:52:20.20
16:31:54.34
16:11: 0.50
15:49:39.31
15:27:51.43
15: 5:37.51
14:42:58.20
14:19:54.20
13:56:26.18
13:32:34.83
13: 8:20.81
12:43:44.81
12:18:47.48
11:53:29.50
11:27:51.55
11: 1:54.32
10:35:38.49
10: 9: 4.75
9:42:13.80
9:15: 6.35
8:47:43.13
8:20: 4.87
7:52:12.31
7:24: 6.16
6:55:47.16
6:27:16.02
5:58:33.48
5:29:40.26
5: 0:37.11
4:31:24.76
4: 2: 3.94
3:32:35.36
3: 2:59.79
2:33:17.95
2: 3:30.61
1:33:38.51
1: 3:42.38
0:33:42.94
0: 3:40.92
- 0:26:22.94
- 0:56:27.92
- 1:26:33.29
- 1:56:38.33

RA
10:59:32.6
11: 1:52.9
11: 4:13.3
11: 6:33.6
11: 8:54.0
11:11:14.3
11:13:34.6
11:15:54.9
11:18:15.2
11:20:35.5
11:22:55.8
11:25:16.2
11:27:36.5
11:29:56.9
11:32:17.3
11:34:37.7
11:36:58.2
11:39:18.8
11:41:39.4
11:44: 0.0
11:46:20.7
11:48:41.5
11:51: 2.4
11:53:23.3
11:55:44.3
11:58: 5.4
12: 0:26.7
12: 2:48.0
12: 5: 9.4
12: 7:31.0
12: 9:52.7
12:12:14.6
12:14:36.6
12:16:58.8
12:19:21.2
12:21:43.7
12:24: 6.4
12:26:29.3
12:28:52.4
12:31:15.6
12:33:39.1
12:36: 2.8
12:38:26.7
12:40:50.9
12:43:15.2
12:45:39.8
12:48: 4.7
12:50:29.7
12:52:55.1
12:55:20.6
12:57:46.5
13: 0:12.6
13: 2:39.0
13: 5: 5.6
13: 7:32.6
13: 9:59.9

DEC
7:29: 6.48
7:14: 8.59
6:59: 7.60
6:44: 3.59
6:28:56.63
6:13:46.78
5:58:34.15
5:43:18.83
5:28: 0.92
5:12:40.54
4:57:17.76
4:41:52.69
4:26:25.38
4:10:55.97
3:55:24.54
3:39:51.16
3:24:15.94
3: 8:38.94
2:53: 0.27
2:37:20.02
2:21:38.30
2: 5:55.21
1:50:10.86
1:34:25.34
1:18:38.73
1: 2:51.10
0:47: 2.54
0:31:13.11
0:15:22.90
- 0: 0:28.01
- 0:16:19.57
- 0:32:11.68
- 0:48: 4.27
- 1: 3:57.22
- 1:19:50.43
- 1:35:43.79
- 1:51:37.20
- 2: 7:30.56
- 2:23:23.77
- 2:39:16.72
- 2:55: 9.32
- 3:11: 1.45
- 3:26:53.00
- 3:42:43.89
- 3:58:34.01
- 4:14:23.24
- 4:30:11.47
- 4:45:58.57
- 5: 1:44.42
- 5:17:28.93
- 5:33:11.97
- 5:48:53.46
- 6: 4:33.27
- 6:20:11.31
- 6:35:47.47
- 6:51:21.65

Volume 2 - Medidas
Pg 6
Data
08/Out
09/Out
10/Out
11/Out
12/Out
13/Out
14/Out
15/Out
16/Out
17/Out
18/Out
19/Out
20/Out
21/Out
22/Out
23/Out
24/Out
25/Out
26/Out
27/Out
28/Out
29/Out
30/Out
31/Out
01/Nov
02/Nov
03/Nov
04/Nov
05/Nov
06/Nov
07/Nov
08/Nov
09/Nov
10/Nov
11/Nov
12/Nov
13/Nov
14/Nov
15/Nov
16/Nov
17/Nov
18/Nov
19/Nov
20/Nov
21/Nov
22/Nov
23/Nov
24/Nov
25/Nov
26/Nov
27/Nov
28/Nov
29/Nov
30/Nov
01/Dez
02/Dez

Capítulo B: Análise de Dados

A
RA
12:53:18.7
12:56:58.3
13: 0:38.3
13: 4:18.8
13: 7:59.8
13:11:41.3
13:15:23.4
13:19: 6.0
13:22:49.2
13:26:32.9
13:30:17.3
13:34: 2.2
13:37:47.8
13:41:34.0
13:45:20.9
13:49: 8.5
13:52:56.8
13:56:45.7
14: 0:35.3
14: 4:25.7
14: 8:16.8
14:12: 8.6
14:16: 1.1
14:19:54.5
14:23:48.5
14:27:43.4
14:31:39.0
14:35:35.4
14:39:32.7
14:43:30.7
14:47:29.6
14:51:29.4
14:55:30.0
14:59:31.4
15: 3:33.8
15: 7:36.9
15:11:41.0
15:15:45.9
15:19:51.7
15:23:58.3
15:28: 5.8
15:32:14.2
15:36:23.4
15:40:33.4
15:44:44.3
15:48:55.9
15:53: 8.4
15:57:21.6
16: 1:35.6
16: 5:50.4
16:10: 5.9
16:14:22.0
16:18:38.9
16:22:56.4
16:27:14.6
16:31:33.5

DEC
- 5:42:27.95
- 6: 5:20.38
- 6:28: 8.10
- 6:50:50.74
- 7:13:27.96
- 7:35:59.39
- 7:58:24.65
- 8:20:43.39
- 8:42:55.22
- 9: 4:59.75
- 9:26:56.58
- 9:48:45.29
-10:10:25.49
-10:31:56.77
-10:53:18.74
-11:14:30.98
-11:35:33.08
-11:56:24.62
-12:17: 5.20
-12:37:34.39
-12:57:51.79
-13:17:56.99
-13:37:49.58
-13:57:29.13
-14:16:55.24
-14:36: 7.51
-14:55: 5.57
-15:13:49.02
-15:32:17.50
-15:50:30.62
-16: 8:28.01
-16:26: 9.27
-16:43:34.04
-17: 0:41.91
-17:17:32.50
-17:34: 5.40
-17:50:20.20
-18: 6:16.49
-18:21:53.87
-18:37:11.88
-18:52:10.25
-19: 6:48.52
-19:21: 6.32
-19:35: 3.25
-19:48:38.94
-20: 1:53.02
-20:14:45.12
-20:27:14.87
-20:39:21.90
-20:51: 5.87
-21: 2:26.42
-21:13:23.21
-21:23:55.95
-21:34: 4.31
-21:43:48.01
-21:53: 6.78

B
RA
15:10:11.1
15:10:59.1
15:11:47.4
15:12:35.9
15:13:24.8
15:14:13.8
15:15: 3.2
15:15:52.7
15:16:42.6
15:17:32.6
15:18:22.9
15:19:13.4
15:20: 4.2
15:20:55.2
15:21:46.3
15:22:37.7
15:23:29.3
15:24:21.1
15:25:13.1
15:26: 5.3
15:26:57.6
15:27:50.2
15:28:42.9
15:29:35.7
15:30:28.7
15:31:21.9
15:32:15.2
15:33: 8.6
15:34: 2.2
15:34:55.9
15:35:49.8
15:36:43.7
15:37:37.8
15:38:32.1
15:39:26.4
15:40:20.8
15:41:15.4
15:42:10.0
15:43: 4.7
15:43:59.5
15:44:54.3
15:45:49.3
15:46:44.3
15:47:39.4
15:48:34.5
15:49:29.7
15:50:24.9
15:51:20.2
15:52:15.5
15:53:10.8
15:54: 6.2
15:55: 1.5
15:55:56.8
15:56:52.2
15:57:47.5
15:58:42.8

DEC
-16:54:45.09
-16:58: 5.08
-17: 1:25.20
-17: 4:45.42
-17: 8: 5.72
-17:11:26.05
-17:14:46.39
-17:18: 6.71
-17:21:26.96
-17:24:47.11
-17:28: 7.12
-17:31:26.93
-17:34:46.51
-17:38: 5.84
-17:41:24.88
-17:44:43.62
-17:48: 2.03
-17:51:20.07
-17:54:37.72
-17:57:54.94
-18: 1:11.71
-18: 4:27.99
-18: 7:43.74
-18:10:58.91
-18:14:13.46
-18:17:27.36
-18:20:40.58
-18:23:53.11
-18:27: 4.94
-18:30:16.03
-18:33:26.39
-18:36:35.98
-18:39:44.80
-18:42:52.82
-18:46: 0.01
-18:49: 6.35
-18:52:11.78
-18:55:16.28
-18:58:19.81
-19: 1:22.34
-19: 4:23.87
-19: 7:24.37
-19:10:23.83
-19:13:22.23
-19:16:19.56
-19:19:15.80
-19:22:10.92
-19:25: 4.92
-19:27:57.74
-19:30:49.36
-19:33:39.75
-19:36:28.88
-19:39:16.73
-19:42: 3.28
-19:44:48.52
-19:47:32.45

C
RA
12:36:35.1
12:41:10.0
12:45:45.1
12:50:20.6
12:54:56.5
12:59:32.7
13: 4: 9.4
13: 8:46.6
13:13:24.3
13:18: 2.6
13:22:41.5
13:27:21.0
13:32: 1.2
13:36:42.1
13:41:23.8
13:46: 6.2
13:50:49.5
13:55:33.6
14: 0:18.6
14: 5: 4.5
14: 9:51.3
14:14:39.1
14:19:27.9
14:24:17.8
14:29: 8.6
14:34: 0.6
14:38:53.6
14:43:47.8
14:48:43.1
14:53:39.5
14:58:37.2
15: 3:36.0
15: 8:36.1
15:13:37.4
15:18:39.9
15:23:43.7
15:28:48.7
15:33:54.9
15:39: 2.4
15:44:11.1
15:49:21.0
15:54:32.2
15:59:44.5
16: 4:58.1
16:10:12.8
16:15:28.7
16:20:45.6
16:26: 3.7
16:31:22.8
16:36:43.0
16:42: 4.1
16:47:26.1
16:52:49.1
16:58:12.9
17: 3:37.5
17: 9: 2.9

DEC
- 2:26:42.30
- 2:56:44.50
- 3:26:44.18
- 3:56:40.60
- 4:26:33.00
- 4:56:20.64
- 5:26: 2.75
- 5:55:38.58
- 6:25: 7.35
- 6:54:28.31
- 7:23:40.64
- 7:52:43.57
- 8:21:36.31
- 8:50:18.08
- 9:18:48.09
- 9:47: 5.55
-10:15: 9.68
-10:42:59.65
-11:10:34.68
-11:37:53.97
-12: 4:56.71
-12:31:42.10
-12:58: 9.32
-13:24:17.57
-13:50: 6.04
-14:15:33.91
-14:40:40.41
-15: 5:24.75
-15:29:46.13
-15:53:43.78
-16:17:16.91
-16:40:24.74
-17: 3: 6.47
-17:25:21.33
-17:47: 8.52
-18: 8:27.25
-18:29:16.73
-18:49:36.18
-19: 9:24.81
-19:28:41.85
-19:47:26.59
-20: 5:38.28
-20:23:16.18
-20:40:19.60
-20:56:47.82
-21:12:40.17
-21:27:55.97
-21:42:34.57
-21:56:35.32
-22: 9:57.61
-22:22:40.82
-22:34:44.39
-22:46: 7.76
-22:56:50.41
-23: 6:51.86
-23:16:11.64

D
RA
13:12:27.4
13:14:55.3
13:17:23.5
13:19:52.1
13:22:21.0
13:24:50.2
13:27:19.8
13:29:49.8
13:32:20.1
13:34:50.8
13:37:21.9
13:39:53.4
13:42:25.2
13:44:57.5
13:47:30.2
13:50: 3.3
13:52:36.8
13:55:10.7
13:57:45.0
14: 0:19.8
14: 2:54.9
14: 5:30.6
14: 8: 6.6
14:10:43.1
14:13:20.1
14:15:57.5
14:18:35.4
14:21:13.7
14:23:52.5
14:26:31.9
14:29:11.6
14:31:51.9
14:34:32.7
14:37:14.0
14:39:55.9
14:42:38.2
14:45:21.0
14:48: 4.4
14:50:48.3
14:53:32.7
14:56:17.7
14:59: 3.2
15: 1:49.2
15: 4:35.8
15: 7:22.9
15:10:10.5
15:12:58.7
15:15:47.4
15:18:36.7
15:21:26.5
15:24:16.8
15:27: 7.7
15:29:59.1
15:32:51.0
15:35:43.5
15:38:36.5

DEC
- 7: 6:53.76
- 7:22:23.71
- 7:37:51.40
- 7:53:16.73
- 8: 8:39.57
- 8:23:59.81
- 8:39:17.34
- 8:54:32.06
- 9: 9:43.82
- 9:24:52.52
- 9:39:58.01
- 9:55: 0.17
-10: 9:58.85
-10:24:53.94
-10:39:45.32
-10:54:32.87
-11: 9:16.44
-11:23:55.91
-11:38:31.13
-11:53: 1.99
-12: 7:28.33
-12:21:50.04
-12:36: 6.96
-12:50:18.95
-13: 4:25.86
-13:18:27.57
-13:32:23.96
-13:46:14.90
-14: 0: 0.28
-14:13:39.97
-14:27:13.85
-14:40:41.80
-14:54: 3.68
-15: 7:19.37
-15:20:28.71
-15:33:31.57
-15:46:27.78
-15:59:17.18
-16:11:59.63
-16:24:34.96
-16:37: 3.07
-16:49:23.80
-17: 1:37.00
-17:13:42.53
-17:25:40.24
-17:37:29.98
-17:49:11.60
-18: 0:44.95
-18:12: 9.86
-18:23:26.17
-18:34:33.72
-18:45:32.36
-18:56:21.92
-19: 7: 2.29
-19:17:33.31
-19:27:54.86

117

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/
Pg 7
Data
03/Dez
04/Dez
05/Dez
06/Dez
07/Dez
08/Dez
09/Dez
10/Dez
11/Dez
12/Dez
13/Dez
14/Dez
15/Dez
16/Dez
17/Dez
18/Dez
19/Dez
20/Dez
21/Dez
22/Dez
23/Dez
24/Dez
25/Dez
26/Dez
27/Dez
28/Dez
29/Dez
30/Dez
31/Dez

118

A
RA
16:35:53.0
16:40:13.0
16:44:33.7
16:48:54.9
16:53:16.7
16:57:39.0
17: 2: 1.8
17: 6:25.0
17:10:48.7
17:15:12.8
17:19:37.3
17:24: 2.1
17:28:27.3
17:32:52.8
17:37:18.5
17:41:44.5
17:46:10.6
17:50:36.9
17:55: 3.4
17:59:29.8
18: 3:56.3
18: 8:22.8
18:12:49.3
18:17:15.6
18:21:41.9
18:26: 8.0
18:30:33.9
18:34:59.6
18:39:25.0

DEC
-22: 2: 0.35
-22:10:28.48
-22:18:30.91
-22:26: 7.42
-22:33:17.76
-22:40: 1.73
-22:46:19.09
-22:52: 9.64
-22:57:33.17
-23: 2:29.51
-23: 6:58.47
-23:10:59.89
-23:14:33.64
-23:17:39.58
-23:20:17.61
-23:22:27.63
-23:24: 9.57
-23:25:23.37
-23:26: 8.96
-23:26:26.33
-23:26:15.43
-23:25:36.27
-23:24:28.85
-23:22:53.19
-23:20:49.34
-23:18:17.34
-23:15:17.28
-23:11:49.25
-23: 7:53.36

Volume 2 - Medidas

B
RA
15:59:38.1
16: 0:33.4
16: 1:28.7
16: 2:23.9
16: 3:19.1
16: 4:14.3
16: 5: 9.4
16: 6: 4.5
16: 6:59.5
16: 7:54.4
16: 8:49.2
16: 9:44.0
16:10:38.7
16:11:33.3
16:12:27.8
16:13:22.2
16:14:16.5
16:15:10.7
16:16: 4.7
16:16:58.7
16:17:52.4
16:18:46.0
16:19:39.5
16:20:32.8
16:21:25.9
16:22:18.9
16:23:11.6
16:24: 4.2
16:24:56.6

DEC
-19:50:15.05
-19:52:56.33
-19:55:36.27
-19:58:14.88
-20: 0:52.13
-20: 3:28.01
-20: 6: 2.50
-20: 8:35.57
-20:11: 7.20
-20:13:37.37
-20:16: 6.07
-20:18:33.29
-20:20:59.03
-20:23:23.26
-20:25:46.00
-20:28: 7.24
-20:30:26.98
-20:32:45.19
-20:35: 1.88
-20:37:17.03
-20:39:30.61
-20:41:42.62
-20:43:53.04
-20:46: 1.86
-20:48: 9.06
-20:50:14.65
-20:52:18.63
-20:54:21.00
-20:56:21.77

C
RA
17:14:29.0
17:19:55.8
17:25:23.2
17:30:51.2
17:36:19.7
17:41:48.7
17:47:18.0
17:52:47.6
17:58:17.5
18: 3:47.6
18: 9:17.9
18:14:48.2
18:20:18.6
18:25:48.8
18:31:19.0
18:36:49.0
18:42:18.7
18:47:48.1
18:53:17.1
18:58:45.6
19: 4:13.6
19: 9:41.1
19:15: 7.8
19:20:33.9
19:25:59.2
19:31:23.7
19:36:47.3
19:42:10.0
19:47:31.8

DEC
-23:24:49.32
-23:32:44.51
-23:39:56.82
-23:46:25.91
-23:52:11.46
-23:57:13.19
-24: 1:30.83
-24: 5: 4.15
-24: 7:52.94
-24: 9:57.04
-24:11:16.32
-24:11:50.68
-24:11:40.07
-24:10:44.47
-24: 9: 3.90
-24: 6:38.43
-24: 3:28.16
-23:59:33.21
-23:54:53.77
-23:49:30.02
-23:43:22.20
-23:36:30.57
-23:28:55.42
-23:20:37.08
-23:11:35.90
-23: 1:52.26
-22:51:26.59
-22:40:19.33
-22:28:30.98

D
RA
15:41:30.0
15:44:24.1
15:47:18.8
15:50:14.0
15:53: 9.7
15:56: 6.0
15:59: 2.8
16: 2: 0.2
16: 4:58.1
16: 7:56.5
16:10:55.5
16:13:54.9
16:16:54.9
16:19:55.5
16:22:56.5
16:25:58.1
16:29: 0.1
16:32: 2.7
16:35: 5.7
16:38: 9.2
16:41:13.1
16:44:17.6
16:47:22.4
16:50:27.7
16:53:33.4
16:56:39.6
16:59:46.2
17: 2:53.1
17: 6: 0.5

DEC
-19:38: 6.79
-19:48: 8.99
-19:58: 1.31
-20: 7:43.62
-20:17:15.77
-20:26:37.63
-20:35:49.04
-20:44:49.85
-20:53:39.90
-21: 2:19.06
-21:10:47.18
-21:19: 4.12
-21:27: 9.73
-21:35: 3.90
-21:42:46.47
-21:50:17.33
-21:57:36.34
-22: 4:43.37
-22:11:38.28
-22:18:20.94
-22:24:51.22
-22:31: 8.97
-22:37:14.08
-22:43: 6.40
-22:48:45.84
-22:54:12.26
-22:59:25.56
-23: 4:25.65
-23: 9:12.42
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B.2

Mecânica

B.2.1

Medindo a velocidade da luz (IAO 2003)

Imagine que, num futuro distante, o Sistema Solar seja habitado por nossos descendentes.
No asteróide Saltis, uma pequena empresa de mineração robótica é supervisionada por Celesta
Spacedigger, que também é uma dedicada astrônoma amadora. Entediada com o seu trabalho,
Celesta passa as longas noites de Saltis estudando as estrelas e planetas, em particular o glorioso
planeta Saturno. Um velho mas confiável almanaque astronômico a ajuda a tomar nota de eventos
astronômicos, como os eclipses da lua Titã por seu planeta dos grandes anéis. Para sua surpresa,
entretanto, Celesta começa a notar grandes desvios entre os instantes dos eclipses de Titã medidos
por ela e os contidos no almanaque. Após anos de cuidadosas observações (ela tinha um contrato
de longo período em Saltis), Celesta começa a perceber um padrão: os desvios são maiores
quando Saturno está próximo de oposição ou conjunção com o Sol. Ela conclui que o fenômeno
se deve à velocidade da luz ser finita; uma checagem no almanaque confirma que o tempo
tabelado é heliocêntrico – isto é, visto do Sol, não de Saltis. Satisfeita com sua descoberta, Celesta
usa suas observações para calcular a velocidade da luz.
Neste problema você deve repetir os cálculos de Celesta utilizando suas observações. Entretanto, as unidades de tempo e comprimento são um pouco diferentes das que você está acostumado a usar. A unidade de tempo, pinit, é definida de forma que 1000 pinit equivalem ao período
sinódico de rotação de Saltis. A unidade de comprimento, seter, é definida como a bilionésima
parte da distância média entre o Sol e Saltis.
tabelado
(pinit)

Celesta
(pinit)

comentário

456.47

450.32

oposição

18.5

12.28

oposição

821.41

815.29

oposição

444.7

450.85

conjunção

615.43

621.52

conjunção

791.94

798.02

conjunção

(a) Celesta observou eclipses de Titã quando Saturno estava próximo de oposição ou conjunção
em seis ocasiões (tabela ??). Analise seus dados cuidadosamente e estime a velocidade da
luz, em unidades de seter por pinit, bem como o erro esperado em sua estimativa.
Durante seus solitários dias, Celesta também gostava de ouvir sinais de rádio vindos da Terra.
Com a sua redescoberta da velocidade finita da luz, Celesta ganhou confiança para tentar medir
o raio da órbita da Terra (em seter). Ela sincronizou seu relógio com precisão com um sinal de
tempo em radiofreqüência e regularmente acompanhou o quanto o tempo medido no seu relógio
diferia do sinal de tempo periódico. Suas medidas são apresentadas na figura ??.
(b) Use os dados de Celesta para estimar o raio da órbita da Terra em seter.
(c) Sendo 1 UA = 149, 6 · 106 km e c = 2, 998 · 108 m/s, quantos metros estão contidos em um
seter? Quantos segundos vale um pinit?
(d) Estime o período orbital de Saltis, usando os dados de Celesta e os resultados do item (c).
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Sistema planetário (IOAA 2008)

A tabela a seguir fornece dados de um sistema planetário:
#

planeta

semi-eixo
maior (UA)

período
orbital (anos)

excentricidade

1

A

1.10

1.63

0.215

massa
(M♁ )

2

B

1.90

3.70

0.027

0.815

3

C

3.50

9.26

0.017

1.500

4

D

6.70

24.53

0.095

0.207

5

E

25.80

185.33

0.050

419.00

6

F

51.50

522.67

0.077

95.20

7

G

102.7

1471.87

0.065

14.50

0.165

(a) Encontre uma fórmula empírica, similar à Lei de Titius-Bode, que resuma os valores de
semi-eixo maior para essa configuração de planetas.
(b) A partir dos dados acima, mostre que a energia mecânica e o momento angular indicados
pelos dados assumem valores discretos.
(c) Estime o semi-eixo maior e o período orbital de um planeta faltante.
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Rádio-pulsar binário (IAO 2006)

Um rádio-pulsar é uma estrela de nêutrons em rotação, que emite ondas de rádio de seus pólos
magnéticos. Essas ondas são observadas na Terra como uma série de pulsos separados por um
período de pulso aparente Pt . Quando o pulsar faz parte de uma sistema binário, Pt difere do
período de pulso verdadeiro. O pulsar 0514-40 foi estudado com em 2004 com o Giant Metrewave
Radio Telescope (GMRT). O período verdadeiro deste pulsar é P0 = 4, 990575 ms. A tabela anexa
fornece dados de Pt em função do tempo, em unidades de período orbital t/T (T = 18, 35 dias).
Suponha que o observador está localizado no plano orbital do pulsar.
t/T
0.136661
0.211722
0.268267
0.343782
0.373530
0.384599
0.386994
0.406418

Pt (ms)
4.990905
4.991053
4.991236
4.991742
4.992284
4.990415
4.989791
4.989308

t/T
0.410888
0.411599
0.452397
0.465116
0.503379
0.671385
0.774999
0.986004

Pt (ms)
4.989361
4.989412
4.989698
4.989770
4.989925
4.990276
4.990418
4.990680

(a) Faça um gráfico desses dados.
(b) Esboce a forma hipotética da curva do gráfico caso a órbita em questão fosse circular.
Um gráfico da órbita elíptica do pulsar com excentricidade e=0,866 é dado (para 0514-40 a excentricidade é muito próxima desse valor). A seta na curva indica que o pulsar se move no sentido
anti-horário nessa órbita em torno do foco O. AP e BD são perpendiculares entre si; AP é o eixo
maior da elipse.
(c) Considerando a velocidade µ A no ponto A como unitária, calcule a velocidade transversal
nos pontos B, P e D (a velocidade transversal µG do pulsar num ponto qualquer G é a
magnitude da componente perpendicular a OG).
(d) Usando o grafico da orbita ou qualquer outro método, determine a velocidade total em B,
P e D (v B , v P e v D , respectivamente), na mesma unidade de velocidade.
(e) A partir da forma dos dados Pt × t/T, estime se o observador encontra-se próximo ao eixo
maior ou menor da órbita, e de que lado.
(f) Suponha que a componente de velocidade paralela ao eixo maior é máxima nos pontos B e
D. Marque os pontos A, B, P e D no gráfico que você fez usando os dados Pt × t/T.
(g) Esboce, aproximadamente, no mesmo gráfico, a curva Pt × t/T para um observador localizado no eixo perpendicular ao determinado no item (e).
(h) A partir do desenho orbital, estime a fração do período orbital total necessária para percor[ Faça a mesma estimativa a partir do gráfico de dados feito por você.
rer o arco DPB.
(i) Desenhe uma linha Pt = P0 no seu gráfico de dados. Meça as áreas referentes à curva que
você desenhou, acima e abaixo da linha Pt = P0 , e use isso para determinar o eixo maior
em segundos-luz.
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Vênus (IOAA 2009)

Um observador em Deh-Namak (onde ocorreu a prova observacional desta IOAA) observou
Vênus ao longo de sete meses, de Setembro de 2008 a Março de 2009. Durante a observação,
foram usados uma câmera CCD de pesquisa e um software de processamento de imagens, para
obter imagens de alta resolução e extrair dados com alta precisão. A tabela abaixo mostra os
dados coletados durante a observação. Nela, fase representa a porcentagem do disco venusiano
iluminado pelo Sol, como visto a partir da Terra (ver figura), enquanto elongação é a distância
angular entre o centro do Sol e o centro de Vênus, também a partir do nosso planeta.
(a) Usando os dados da tabela, calcule os valores para o ângulo Sol-Vênus-Terra (∠SVE). Essa
é a separação angular entre o Sol e a Terra, como visto de Vênus. Escreva, para todos
os dados, os valores para o ângulo ∠SVE na coluna 2 da Tabela 2, que você fará em sua
resposta.
Dica: Lembre-se que a linha entre luz e sombra, nas fases, é um arco de elipse.
(b) Calcule, para os dados, a distância Sol-Vênus, em UA, e escreva-os na coluna 3 da tabela 2.
(c) Plote um gráfico da distância Sol-Vênus versus data de observação.
(d) Encontre as distâncias de Vênus ao Sol no periélio (rv,min ) e no afélio (rv,max ).
(e) Calcule o semi-eixo maior (a) da órbita de Vênus.
(f) Calcule a excentricidade (e) da órbita de Vênus.
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data

dTerra−Sol (UA)

fase (%)

elongação (o )

20/9/2008

1.0043

88.4

27.56

10/10/2008

0.9986

84.0

32.29

20/10/2008

0.9957

81.6

34.53

30/10/2008

0.9931

79.0

36.69

9/11/2008

0.9905

76.3

38.71

19/11/2008

0.9883

73.4

40.62

29/11/2008

0.9864

70.2

42.38

19/12/2008

0.9839

63.1

45.29

29/12/2008

0.9834

59.0

46.32

18/1/2009

0.9838

49.5

47.09

7/2/2009

0.9863

37.2

44.79

17/2/2009

0.9881

29.6

41.59

27/2/2009

0.9904

20.9

36.16

19/3/2009

0.9956

3.8

16.08
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Elementos Orbitais de NEAs (IOAA 2008)

Nosso Sistema Solar possui diversos corpos pequenos, que podem ser agrupados por suas
propriedades físicas e suas distâncias médias ao Sol. Grosso modo, há duas famílias distintas de
corpos: asteróides e cometas. Neste problema, fornecemos dados orbitais de um grupo específico
de asteróides, conhecidos pelo nome inglês Near Earth Asteroids (NEAs).

A órbita elíptica de qualquer corpo planetário pode ser associada a um círculo auxiliar, como
mostrado na figura acima. A distância r de um objeto (P) em relação ao Sol (S) é expressa por:
r=

a (1 − e2 )
1 + e cos f

onde a é o semi-eixo maior, e é a excentricidade e f é a anomalia verdadeira. Podemos então
introduzir um novo parâmetro, chamada anomalia média:
aπ (t − τ )
T
onde τ é o instante em que o planeta está em seu pericentro A, (t − τ ) é o tempo decorrido até
o instante em questão e T é o período orbital. Usando as Leis de Kepler e apoiando-se na figura
anterior, podemos obter a equação de Kepler:
M(t) =

E − e sin E = M
onde E é a chamada anomalia excêntrica. As coordenadas (ξ, η ) satisfazem então às relações:

ξ
η

= r cos f = a cos E − e
p
= r sin f = a sin E · 1 − e2

Além disso, para obter a evolução orbital de um corpo, é mais conveniente transformar o
sistema de coordenadas acima em coordenadas cartesianas, como descrito pela figura B.2.
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Figura B.2

Para tanto, utilizamos as seguintes equações:

x

= l1 ξ + l2 η

y

= m1 ξ + m2 η

z

= n1 ξ + n2 η

cujos coeficientes são dados por:
l1 = cos Ω cos ω − sin Ω sin ω cos i

l2 = cos Ω sin ω − sin Ω cos ω cos i

m1 = sin Ω cos ω + cos Ω sin ω cos i

m2 = sin Ω sin ω + sin Ω cos ω cos i

n1 = sin ω sin i
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A tabela a seguir contém os dados a ser analisados, medidos no instante t0 = 245625.5 JD (dias
julianos).
Objeto

a
(UA)

e

i

ω
(deg)

Ω
(deg)

M
(deg)

A

0.74598

0.40569

9.32372

159.52833

14.63234

37.43041

B

0.93812

0.42464

0.16470

204.82667

178.50755

281.97198

C

0.99242

0.13119

0.62570

305.42004

57.36543

269.10566

D

1.26090

0.44590

8.40200

307.27780

33.99440

235.60147

E

1.92350

0.36230

0.90690

46.56240

43.32610

179.78573

Terra

0.99906

0.01638

0.00183

279.40019

186.45171

150.77943

(a) Considere os dados orbitais de da Terra fornecidos na tabela para um instante t0 e assuma
que todos os parâmetros, exceto M, não mudam com o tempo. Determine T (em dias) e τ
(em JD) para cada objeto da tabela.
(b) Determine o valor de E e a distância ao Sol r (t0 ) (UA) para cada objeto da tabela.
(c) Determine a posição de cada objeto em t = t0 , em coordenadas cartesianas ( x, y, z), em UA.
(d) O Raio de Hill ou raio da esfera de influência é definido como a distância ao Sol para qual a
influência gravitacional exercida pelo Sol é igual àquela exercida por um planeta de massa
m que orbite o Sol em uma órbita de semi-eixo maior a. Ele pode ser expresso como:

R H := a

m
M

1/3

Determine quais objetos, dentre os seus dados, estão sujeitos à esfera de influência da Terra
no tempo t = t0 .
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NGC 1325 (IAO 2006)

Na questão 4 da prova teórica, você resolveu o problema da galáxia NGC 1325. A inclinação
da galáxia era de 70◦ e seu diâmetro angular de 6,5’, correspondendo a um diâmetro físico de
43 kpc. Esta galáxia foi observada no Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT), perto da cidade
de Pune, Índia, durante o mês de maio de 2001. O objetio era que seu perfil de rotação fosse
estudado a partir da linha de 21 cm do gás hidrogênio. A figura abaixo mostra a distribuição
das velocidades de rotação do gás na forma de um mapa de contorno. Superposta a ela, há uma
imagem óptica da galáxia, que não foi produzida no GMRT.
O centro da NGC 1325 está se afastando de nós. Enquanto a galáxia gira em torno de seu centro,
um dos lados parece se afastar de nós mais lentamente que o outro. Na figura citada, as linhas
de contorno brancas representam velocidades mais baixas que a média, enquanto as linhas de
contorno pretas representam velocidades mais altas que a média. A cada variação de 10 km/s na
velocidade no plano galáctico (isto é, você não precisa se preocupar com a inclinação da galáxia),
uma nova linha de contorno é desenhada.
(a) Desenhe a curva de rotação (velocidade de rotação × distância ao centro, em segundos de
arco).
(b) A partir da curva de rotação, estime a massa total da galáxia (em unidades de massa solar).
Assuma o movimento como circular.
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Supernova Ia (IAO 2007)

Capítulo B: Análise de Dados

Um diagrama de Hubble é mostrado no gráfico abaixo. Ache a magnitude aparente de uma
supernova hipotética do tipo Ia, se ela explodiu a uma distância de 2, 5 × 103 Mpc. É sabido que
todas as supernovas Ia têm magnitudes absolutas similares.
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Velocidade Radial de Cefeidas (IAO 2007)

Imagine uma cefeida cuja posição está na divisa entre as constelações de Sagitário (Sagittarius,
Sgt) e Escudo (Scutum, Sct). Esta cefeida tem uma magnitude aparente média de 6m , 2. Observações espectroscópicas da linha Hα (comprimento de onda de laboratorio: λ = 6562, 8 Å) para esta
cefeida duraram 16 noites consecutivas na segunda parte de setembro. A lista das observações é
dada na tabela. Plote um gráfico baseado nos dados listados na tabela, o que lhe permite perceber
importantes características desta cefeida e responder à pergunta: esta cefeida poderia ser vista
pelos primeiros habitantes da Terra (cerca de 2 milhões de anos atrás)? Qual era a magnitude
aparente desta estrela naquela época?
Informação suplementar: Use a relação mostrada no gráfico abaixo, válida para cefeidas em geral.
Recomendações: Ignore efeitos de absorção interestelar e mudanças possíveis na luminosidade média da
cefeida durante os ultimos 2 milhões de anos.
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momento das
observações
(dias)

comprimento de
onda observado
(Å)

0,9

6565,1

1,8

6565,1

2,9

6564,6

3,9

6564,4

4,9

6564,9

5,8

6565,1

6,8

6564,8

7,8

6564,5

8,8

6564,5

8,9

6564,6

9,8

6565,0

10,8

6565,0

11,9

6564,6

12,8

6564,4

13,8

6564,4

14,8

6564,7

15,9

6565,1
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Cefeidas (IOAA 2012)

As cefeidas são estrelas variáveis muito brilhantes cujas magnitudes absolutas médias são
funções de seus períodos de pulsação. Isto permite aos astrofísicos determinar facilmente sua
luminosidade intrínseca a partir da variação das luminosidades aparentes observadas.
Abaixo apresentamos uma tabela contendo dados de Cefeidas. P0 é o período de pulsação em
dias e < MV > é a magnitude visual absoluta média.
Cefeida

P0 (dias)

< MV >

SU Cas

1.95

-1.99

V1726 Cyg

4.24

-3.04

SZ Tau

4.48

-3.09

CV Mon

5.38

-3.37

QZ Nor

5.46

-3.32

α UMi

5.75

-3.42

V367 Sct

6.30

-3.58

U Sgr

6.75

-3.64

DL Cas

8.00

-3.80

S Nor

9.75

-3.95

ζ Gem

10.14

-4.10

X Cyg

16.41

-4.69

WZ Sgr

21.83

-5.06

SW Vel

23.44

-5.09

SV Vul

44.98

-6.04

(a) Marque os pontos que representam as cefeidas em um diagrama. log10 P0 deve ser a abcissa
e < MV > deve ser a ordenada.
(b) Ajuste, usando mínimos quadrados, uma linha reta ao gráfico < MV > versus log10 P0 .
Esta equação permite obter a luminosidade a partir do período de pulsação para qualquer
cefeida.
(c) As duas figuras a seguir mostram as curvas de luz de duas cefeidas. Uitlize os dados
disponíveis para estimar as distâncias a cada uma destas duas Cefeidas. Estime também a
incerteza na determinação da distância (fórmulas exatas não são necessárias).
(d) Comparando as diferenças entre as distâncias das duas estrelas com o tamanho típico da
galáxia, você diria que é provável estas duas estrelas estarem na mesma galáxia? Escreva
sim (YES) ou não (NO).
Obs: Se as retas são descritas por yi = α + β · xi , com i = 1, . . . n, o estimador de β pelo método
dos mínimos quadrados é dado por
β=

∑in=1 xi yi −

1
n

∑in=1 xi2 −

∑in=1 xi ∑in=1 yi
1
n

(∑in=1 xi )2
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Nebulosa Planetária (IAO 2005)

Uma nebulosa planetária é uma esfera de gás em expansão, expelida de uma estrela central a ela.
A nebulosa planetária circular IC 418 foi observada através de uma fenda de um espectrógrafo,
apontada na direção da metade do raio nebular, como mostrado na Figura 1. A Figura 2 (um
gráfico de fluxo × comprimento de onda) mostra a linha de emissao NI (λ = 5200, 26 Å), vista
na nebulosa. O perfil tem claramente dois picos.

(a) Desenhe, no diagrama HR, a trajetória evolutiva de uma estrela a partir da seqüência principal, até sua explosão como nebulosa planetária.
(b) Assumindo que a IC 418 tenha um diâmetro de 1200 e esteja a uma distância de 330 pc,
calcule sua idade. Essa idade é chamada pelos astrofísicos de idade dinâmica.
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Análise de mínimos (IOAA 2011)

A Figura 1 mostra a curva de luz da binária eclipsante V1107 Cas, classificada como do tipo
W Ursae Majoris. A Tabela 1 lista alguns mínimos observados da variação de luz. As colunas
contêm respectivamente: o número do mínimo, a data em que foi observado o mínimo (Universal
Time), a mesma data o tempo juliano heliocêntrico e um erro (em frações de dia).
(a) Determine uma estimativa inicial do período de V1107 Cas, considerando que o período
da estrela é constante durante o intervalo das observações. Considere que as observações
durante uma noite são contínuas. A duração do trânsito é desprezível.
(b) Faça o que é conhecido como um diagrama O-C (“observado – calculado”) da seguinte
forma: no eixo x, coloque o número de períodos passados (à época) desde um instante
inicial Mo ; no eixo y, a diferença entre o tempo de observação do mínimo Mobs e o tempo
calculado pela fórmula (efeméride):
Mcalc = M0 + P × E
onde E, a época, é exatamente um inteiro ou meio-inteiro, e P é o período em dias.
(c) Usando este diagrama (O-C), melhore as estimativas iniciais do instante inicial M0 e do
período P, e estime as incertezas dos valores.
(d) Calcule os instantes previstos dos mínimos de V1107 Cas dados em dias julianos heliocêntricos ocorrendo entre 19h, 1 de setembro de 2011 UT, e 02h, 2 de setembro de 2011
UT.
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#

datamin (UT)

datamin (DJH)

erro

1

22/12/2006

2 454 092.4111

0.0004

2

23/12/2006

2 454 092.5478

0.0002

3

23/09/2007

2 454 367.3284

0.0005

4

23/09/2007

2 454 367.4656

0.0005

5

15/10/2007

2 454 388.5175

0.0009

6

15/11/2007

2 454 388.6539

0.0011

7

26/08/2008

2 454 704.8561

0.0002

8

5/11/2008

2 454 776.4901

0.0007

9

3/01/2009

2 454 835.2734

0.0007

10

15/01/2009

2 454 847.3039

0.0004

11

15/01/2009

2 454 847.4412

0.0001

12

16/01/2009

2 454 847.5771

0.0004
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Determinação de massas estelares em uma binária visual (IOAA 2008)

A estrela α Centauri (Rigel Kentaurus) é um sistema triplo, consistindo em duas estrelas da
sequência principal, α Centauri A e α Centauri B, representando um sistema binário visual, e
uma terceira estrela, chamada Proxima Centauri, que é menor e mais fraca que as outras duas. A
distância angular entre as duas estrelas maiores é de 17,59”. O sistema binário tem um período
orbital de 79,24 anos. As magnitudes visuais de α Centauri A e α Centauri B são, respectivamente,
-0,01 e 1,34. Seus índices de cor são 0.65 e 0.85, respectivamente. Use os dados abaixo para
responder às questões a seguir. Na tabela, ( B − V )0 é o índice de cor intrínseco e CB é a correção
bolométrica.

( B − V )0

Te f f

CB

( B − V )0

Te f f

CB

-0.25

24500

2.30

0.30

7450

0

-0.23

21000

2.15

0.40

6800

0

-0.20

17700

1.80

0.50

6310

0.03

-0.15

14000

1.20

0.60

5910

0.07

-0.10

11800

0.61

0.70

5540

0.12

-0.05

10500

0.33

0.80

5330

0.19

0.00

9480

0.15

0.90

5090

0.28

0.10

8530

0.04

1.00

4840

0.40

0.20

7910

0

1.20

4350

0.75

(a) Plote a curva BC × ( B − V )0 .
(b) Usando a curva plotada, determine as magnitudes aparentes bolométricas de α Centauri A
e α Centauri B.
(c) Calcule a massa de cada estrela.

Notas:
Correção Bolométrica (CB) é uma correção que precisa ser feita à magnitude aparente de um
objeto para converter sua magnitude visual (aparente ou absoluta) em magnitude bolométrica:
BC = mV − mbol = Mv − Mbol
Relação Massa-Luminosidade:
Mbol = −10, 2 log

M
+ 4, 9
M
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Curvas de Luz Estelares (IOAA 2010)

A estrela variável KZ Hydrae foi observada por um telescópio equipado com uma câmera
CCD. A figura B.3 mostra uma imagem de KZ Hya marcada junto com uma estrela de comparação (Comparison) e uma estrela de verificação (Check). A tabela lista o instante de cada observação
usando o Calendário Juliano Heliocêntrico (CJH), bem como as diferenças de magnitude entre
KZ Hya e a estrela de verificação (∆V e ∆R) e entre aquela e a estrela de comparação (∆Vchk e
∆Rchk ), nas bandas V e R.
(a) Desenhe as curvas de luz de KZ Hya, em relação à estrela de comparação, nas bandas V e
R.
(b) Quais são as médias das diferenças de magnitude de KZ Hya em relação à estrela de
comparação nas bandas V e R?
(c) Qual a precisão fotométrica nas bandas V e R?
(d) Estime os períodos de pulsação de KZ Hya nas bandas V e R.
(e) Faça uma estimativa da amplitude de pulsação de KZ Hya nas bandas V e R
(f) Qual a diferença de fase entre as bandas V e R, em termos do período de pulsação?

Figura B.3
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CJH-2453800(t)

∆V

∆Vc hk

CJH-2453800(t)

∆R

∆Rc hk

3,1620

0,068

4,434

3,1679

0,260

2,789

3,1643

0,029

4,445

3,1702

0,185

2,802

3,1667

-0,011

4,287

3,1725

-0,010

2,789

3,1691

-0,100

4,437

3,1749

-0,147

2,809

3,1714

-0,310

4,468

3,1772

-0,152

2,809

3,1737

-0,641

4,501

3,1796

-0,110

2,789

3,1761

-0,736

4,457

3,1820

-0,044

2,803

3,1784

-0,698

4,378

3,1866

0,075

2,805

3,1808

-0,588

4,462

3,1890

0,122

2,793

3,1831

-0,499

4,326

3,1914

0,151

2,793

3,1855

-0,390

4,431

3,1938

0,177

2,782

3,1878

-0,297

4,522

3,1962

0,211

2,795

3,1902

-0,230

4,258

3,1986

0,235

2,796

3,1926

-0,177

4,389

3,2011

0,253

2,788

3,1950

-0,129

4,449

3,2035

0,277

2,796

3,1974

-0,072

4,394

3,2059

0,288

2,783

3,1998

-0,036

4,362

3,2083

0,296

2,796

3,2023

-0,001

4,394

3,2108

0,302

2,791

3,2047

0,016

4,363

3,2132

0,292

2,806

3,2071

0,024

4,439

3,2157

0,285

2,779

3,2096

0,036

4,078

3,2181

0,298

2,779

3,2120

0,020

4,377

3,2206

0,312

2,787

3,2145

0,001

4,360

3,2231

0,313

2,804

3,2169

0,001

4,325

3,2255

0,281

2,796

3,2194

0,005

4,355

3,2280

0,239

2,795

3,2219

0,041

4,474

3,2306

0,115

2,792

3,2243

0,009

4,369

3,2330

-0,111

2,788

3,2267

-0,043

4,330

3,2354

-0,165

2,793

3,2293

-0,183

4,321

3,2378

-0,152

2,781

3,2318

-0,508

4,370

3,2403

-0,088

2,787

3,2342

-0,757

4,423

3,2428

-0,014

2,780

3,2366

-0,762

4,373

3,2452

0,044

2,766

3,2390

-0,691

4,427

3,2476

0,100

2,806

3,2415

-0,591

4,483

3,2500

0,119

2,791

3,2440

-0,445

4,452

3,2524

0,140

2,797

3,2463

-0,295

4,262

3,2548

0,190

2,825
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Trânsito Planetário (IOAA 2008)

Hoje em dia conhecemos mais de 250 estrelas orbitadas por planetas extrasolares. Até o
momento, métodos indiretos são os meios mais eficientes para detectar e caraterizar tais planetas.
O método do trânsito fotométrico, por exemplo, permite detectar planetas extrasolares quando
os mesmos estão alinhados à sua estrela e ao observador. Com isso, podemos inferir informações
sobre características orbitais do planeta a partir da curva de luz da estrela.
Assumindo órbitas planetárias circulares, a geometria de um trânsito pode ser descrita, de
forma simples, pela figura B.4.

Figura B.4

Na figura, b é o chamado parâmetro de impacto: uma grandeza adimensional que consiste na
menor distância do centro do planeta à estrela, projetada no equador da mesma. Quanto aos
outros parâmetros, R é o raio da estrela, a é o raio orbital e i é a inclinação orbital. A duração
total do trânsito é expressa por:
r
2
P·R 
r 2  a
d≈
+
cos i
1+
πa
R
R
onde r é o raio do planeta e P é seu período orbital. Além disso, a duração de ingresso/egresso
no trânsito, t, pode ser determinada pela fórmula:
rp
1 − b2
R
Note que estamos desprezando, em todos os cálculos, os efeitos de escurecimento de limbo.
t≈d
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Um dos primeiros planetas detectados pelo método fotométrico foi o que orbita a estrela HD
209458. Observações usando um telescópio de 14” fornecem a seguinte curva de luz para o
sistema:

Figura B.5: Curva de luz de HD 209458. Círculos vermelhos são medianas dos pontos amarelos, que são
observações instantâneas da estrela. A linha sólida representa um ajuste manual a partir dos pontos círculos
vermelhos. UT foi medido em horas.

Suponha que, a partir de outro método, tenhamos deduzido as seguintes características da
estrela: R = 0.91R e M = 0.92M . Suponha também que a massa do planeta é muito menor
que a da estrela.
(a) Estime a duração total do trânsito, bem como a duração de ingresso/egresso e a profundidade do trânsito.
(b) Calcule o raio orbital a do planeta.
(c) Calcule a inclinação i da órbita.
(d) Calcule o período orbital P do planeta.
(e) Calcule o raio r do planeta.
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Idade de um Meteorito (IOAA 2008)

A equação básica do decaimento radioativo pode ser expressa como:
N (t) = N0 e−λt
onde N (t) e N0 são, respectivamente, o número de átomos restantes de certo isótopo radioativo
no instante t, e o seu número inicial quando t = 0. Já λ é a constante de decaimento. O
decaimento dos isótopos-pais geram nuclídeos-filhos D(t), ou radiogênicos, o que é definido
como D (t) = N0 − N (t).
Baseando-se nessas ideias, um grupo de astrônomos investiga algumas amostras de meteoritos para, usando métodos radioativos, determinar suas idades. Eles possuem dois tipos de amostra: condritos allende (A) e acondritos basálticos (B). A partir das amostras, eles determinam a
abundância de 87 Rb e 87 Sr, assumindo que o último é produzido inteiramente pelo decaimento
do primeiro. Para esse decaimento, o valor de λ é de 1.42 × 10−11 por ano. Além disso, mede-se
também a abundância do elemento não-radiogênico 86 Sr. A tabela abaixo resume os resultados
das medidas, expressas em ppm (partes por milhão).
#

tipo

86 Sr

87 Rb

87 Sr

1

A

29.6

0.3

20.7

2

B

58.7

68.5

44.7

3

B

74.2

14.4

52.9

4

A

40.2

7.0

28.6

5

A

19.7

0.4

13.8

6

B

37.9

31.6

28.4

7

A

33.4

4.0

23.6

8

B

29.8

105.0

26.4

9

A

9.8

0.8

6.9

10

B

18.5

44.0

15.4

(a) Expresse o tempo t em função de

D (t)
N (t)

(b) Determine a meia vida t1/2 , isto é, o tempo de decaimento necessário para se obter metade
da quantidade de isótopos-pai.
(c) Conhecer a razão entre densidade de dois isótopos é mais valioso que conhecer apenas a
abundância absoluta de cada um. É muito
 87 asteróide,

 87 provável que, na amostra inicial do
Sr
Rb
já havia estrôncio presente. Usando 86 Sr como variável independente e 86 Sr
como
variável dependente, crie um modelo de regressão linear simples para representar os dados.
 87 
 87 
Sr
(d) Plote 86Rb
×
86 Sr , bem como a linha de regressão (isócrona) para cada um dos tipos
Sr
de meteorito. Use no mínimo sete casas decimais para os cálculos intermediários.
(e) Com isso tudo, ajude o astrônomo a determinar a idade de cada tipo de meteorito, bem
como seu erro. Qual dos tipos é mais antigo?
 87 
(f) Determine o valor inicial de 86 Sr
para cada um dos tipos de meteorito, bem como o erro
Sr
desta medida.
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Glossário:
Uma regressão linear simples é um ajuste de função do tipo y = ax + b para plotar uma série de
dados ( xi , yi ), i = 1, . . . n, cujos parâmetros são dados por:

b

=

a

=

Sxy
Sxx
ȳ − b x̄

onde:
n

Sxx

=

n

1
∑ xi2 − n
i =1

∑ xi

i =1

n

Syy

=

1
∑ y2i − n
i =1
n

Sxy

=

!2

n

!2

i =1
n

n

i =1

i =1

∑ yi

1

∑ xi yi − n ∑ xi ∑ yi

i =1

e o desvio padrão de cada parâmetro pode ser calculado por:

σa

=

σb

=

v
u
2
u Syy − (Sxy )
n
t
Sxx
× ∑ xi2
Sxx (n − 2)
i =1
v
u
2
u S − (Sxy )
t yy
Sxx
Sxx (n − 2)
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Fotometria de Asteróides (IOAA 2012)

Alguns fatos sobre a fotometria de asteróides:
• Asteróides são pequenos objetos de formato irregular que orbitam o Sol em órbitas aproximadamente elípticas.
• Seu brilho observado na Terra em um dado instante depende da área da superfície iluminada pelo Sol e da parte do asteróide que é visível para o observador. Ambas variam
conforme o asteróide se move.
• O modo como a luz do Sol é refletida pela superfície do asteróide depende da textura da
superfície e do ângulo entre o Sol, o asteróide e o observador (ângulo de fase), o qual varia
conforme a Terra e o asteróide se movem ao longo de suas órbitas. Em particular, asteróides
cuja superfície é coberta por uma fina camada de poeira (chamada regolito) apresentam um
aumento repentino em seu brilho para ângulos de fase próximos de zero (isto é, quando
eles estão próximos da oposição).
• Uma vez que o fluxo observado de qualquer fonte diminui com o quadrado da distância,
a magnitude observada de um asteróide também depende da sua distância ao Sol e ao
observador no momento da observação. Sua magnitude aparente m fora da atmosfera é
m(t) = mr (t) + 5 log RD
onde mr é geralmente chamada de magnitude reduzida (isto é, a magnitude que o asteróide
teria se suas distâncias ao Sol e à Terra fossem ambas reduzidas a 1 UA) e depende apenas
da área superficial iluminada visível e dos efeitos do ângulo de fase. R e D são as distâncias
heliocêntrica e geocêntrica, respectivamente.
Considere agora o seguinte cenário. As curvas de luz de um dado asteróide são obtidas
em três diferentes noites em diferentes pontos da órbita, e em cada ocasião uma estrela padrão
fotométrico também é observada no referencial do asteróide. A Tabela B.1 mostra a configuração
geométrica do asteróide em cada noite (ângulo de fase ϕ, em graus, R e D em UA), e a magnitude
calibrada da estrela padrão fotométrico que foi observada juntamente com o asteróide. Considere
a magnitude calibrada como a magnitude aparente final após todos os efeitos terem sido levados
em consideração.
As Tabelas B.2b, B.2b e B.2c contêm, para cada noite, o intervalo de tempo de cada observação
em relação à primeira (em horas), a massa de ar, a magnitude instrumental do asteróide e a
magnitude instrumental da estrela.
A massa de ar é a espessura adimensional da atmosfera ao longo da linha de visada, e é igual
a 1 quando olhamos para o zênite.
(a) Faça uma gráfico da magnitude da estrela x massa de ar para cada conjunto de dados.
(b) Calcule o coeficiente de extinção para cada noite.
(c) As observações foram afetadas por nuvens em alguma noite? Expresse sua resposta como:
(a) Noite A, (b) Noite B, (c) Noite C, (d) Nenhuma noite.
(d) Faça um gráfico da magnitude calibrada versus tempo, para cada conjunto de observações
do asteróide.
(e) Determine o período de rotação para cada noite. Considere que a curva de luz para este
asteróide tem dois mínimos e dois máximos, e que o semi-período é a média dos intervalos
entre os dois máximos e os dois mínimos.
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(f) Determine a amplitude (diferença entre o mínimo e o máximo) da curva de luz para cada
noite.
(g) Faça um gráfico da magnitude reduzida calibrada mr versus o ângulo de fase (utilize o
valor médio de cada curva de luz).
(h) Calcule o coeficiente angular da curva de fase (o gráfico da magnitude reduzida calibrada
versus o ângulo de fase) considerando somente os pontos que não correspondem à oposição
(veja o terceiro item dos fatos sobre fotometria de asteróides acima).
(i) Há alguma razão para assumir uma superfície coberta por poeira fina (regolito)? Responda
sim (YES) ou não (NO).
Glossário A magnitude fora da atmosfera é dada por M = m − A · X + B, onde A é o coeficiente de
extinção, B o coeficiente de ponto zero da noite, X é a massa de ar da observação e m a magnitude
instrumental (isto é, a magnitude obtida diretamente da imagem).
Se uma estrela padrão está no mesmo campo do objeto, a magnitude calibrada do objeto pode
ser obtida por Mast = m ast − mstar + Mstar
Noite

D

R

ϕ

Mstar

A

0.36

1.35

0.0

8.2

B

1.15

2.13

8.6

8.0

C

2.70

1.89

15.6

8.1

Tabela B.1

∆t

mas.ar

mast

mstar

∆t

mas.ar

mast

mstar

∆t

mas.ar

mast

mstar

0.00

1.28

7.44

8.67

0.00

1.28

13.24

8.38

0.00

1.28

11.64

8.58

0.44

1.18

7.38

8.62

0.44

1.18

13.21

8.36

0.44

1.18

11.53

8.54

0.89

1.11

7.34

8.59

0.89

1.11

13.13

8.34

0.89

1.11

11.56

8.60

1.33

1.06

7.28

8.58

1.33

1.06

13.11

8.33

1.33

1.06

11.49

8.52

1.77

1.02

7.32

8.58

1.77

1.02

13.11

8.32

1.77

1.02

11.58

8.48

2.21

1.00

7.33

8.56

2.21

1.00

13.15

8.32

2.21

1.00

11.79

8.63

2.66

1.00

7.33

8.56

2.66

1.00

13.17

8.32

2.66

1.00

11.67

8.53

3.10

1.01

7.30

8.56

3.10

1.01

13.17

8.32

3.10

1.01

11.53

8.46

3.54

1.03

7.27

8.58

3.54

1.03

13.13

8.33

3.54

1.03

11.47

8.48

3.99

1.07

7.27

8.58

3.99

1.07

13.15

8.34

3.99

1.07

11.63

8.67

4.43

1.13

7.31

8.61

4.43

1.13

13.14

8.34

4.43

1.13

11.51

8.51

4.87

1.21

7.37

8.63

4.87

1.21

13.14

8.37

4.87

1.21

11.65

8.55

5.31

1.32

7.42

8.67

5.31

1.32

13.21

8.38

5.31

1.32

11.77

8.61

5.76

1.48

7.49

8.73

5.76

1.48

13.30

8.43

5.76

1.48

11.88

8.75

6.20

1.71

7.59

8.81

6.20

1.71

13.34

8.47

6.20

1.71

11.86

8.78

6.64

2.06

7.69

8.92

6.64

2.06

13.39

8.54

6.64

2.06

12.03

9.03

7.09

2.62

7.87

9.14

7.09

2.62

13.44

8.65

7.09

2.62

12.14

9.19

7.53

3.67

8.21

9.49

7.53

3.67

13.67

8.87

7.53

3.67

12.63

9.65

(a) Noite A

(b) Noite B

(c) Noite C
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B.4

Cosmologia

B.4.1

Aglomerado de Virgem (IOAA 2008)

O Aglomerado de Galáxias de Virgem (AGV) é o mais perto dos grandes aglomerados galáctios, expandindo-se por cerca de 10 graus no céu e contendo diversas galáxias particularmente
brilhantes. É interessante estimar a distância até ele e, com isso, deduzir informações cosmológicas relevantes. A tabela abaixo fornece estimativas de distância usando diversos indicadores,
listados na coluna da esquerda. A coluna da direita lista as distâncias médias di junto com seus
desvios-padrão si .
i

indicador de distância

distância ao AVG (Mpc)

1

Cefeidas

14, 9 ± 1, 2

2

Novas

21, 1 ± 3, 9

3

Nebulosas Planetárias

15, 2 ± 1, 1

4

Aglomerados Globulares

18, 8 ± 3, 8

5

Flutuações Superficiais de Brilho

15, 9 ± 0, 9

6

Relação Tully-Fisher

15, 8 ± 1, 5

7

Relação Faber-Jackson

16, 8 ± 2, 4

8

Supernovas Ia

19, 4 ± 5, 0

(a) Aplicando uma média ponderada, compute a distância média (que pode ser tomada como
estimativa da distância real do AGV)
dm =

∑i di /s2i
∑i 1/s2i

some cujo índice percorre os oito indicadores de distância utilizados.
(b) Qual é a incerteza (rms) dessa estimativa, em unidades de Mpc?
(c) Espectros das galáxias do Aglomerado indicam uma velocidade de recessão média de 1136
km/s. Usando este fato, estime o valor da Constante de Hubble H0 e sua incerteza (rms).
(d) Qual é o valor do Tempo de Hubble (idade do universo) calculado a partir da Constante de
Hubble que você encontrou no item anterior? Qual sua incerteza?
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B.5.1

Antenas do GRMT (IAO 2006)

Capítulo B: Análise de Dados

Em anexo há uma tabela com as coordenadas das antenas do Giant Metrewave Radio Telescope
(GMRT), em função das coordenadas da antena central A14. A latitude e a longitude de A14 são,
respectivamente, φ = 19o 050 3600 e λ = 74o 030 0100 .
(a) Prepare um mapa do sistema de antenas do GMRT. Desenhe no centro do mapa o quadrado
central (a área de 1 km × 1 km que você viu durante a visita ao GMRT), colocando a antena
central em sua origem e plotando as posições de todas as antenas externas ao quadrado
central. Escreva, próximo à respectiva posição no papel, o número de cada uma das antenas.
Não marque nenhuma antena interna ao quadrado principal.
(b) Feixes de ondas de radio paralelas vem de objetos distantes e incidem diretamente nas
antenas do GMRT. O sinal atinge antenas diferentes em intervalos de tempo ligeiramente
diferentes – o que depende da inclinação da fonte com relação as antenas. Suponhamos
que A01, A10, A14 e A30, listadas a seguir, estejam observando o Sol em 23 de Setembro ao
meio-dia. Calcule o atraso na chegada do sinal entre A01 e a antena mais afastada desta.
Assuma a Terra como plana.
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#
antena

x
p/ oeste (m)

y
p/ norte (m)

z
p/ zênite (m)

A01

-11245,6

9405,97

-802,858

A02

-8103,19

8241,44

-711,116

A03

-7039,01

5340,29

-411,950

A04

12073,2

4791,68

-389,911

A05

10199,8

3529,75

-324,311

A06

7780,52

3071,49

-266,059

A07

-5199,93

3054,46

-242,446

A08

4575,99

2047,70

-203,543

A09

-3099,40

1496,91

-90,1932

A10

2814,54

1012,49

-73,9663

A11

-1591,91

625,657

-15,1934

A12

-565,940

132,944

-9,99081

A13

-372,720

142,908

-7,13641

A14

0,00000

0,00000

0,00000

A15

67,8200

-257,968

22,0312

A16

31,4400

-230,489

24,4676

A17

326,430

-39,7862

32,7314

A18

687,870

-18,0767

37,1877

A19

280,670

-419,343

38,2252

A20

41,9400

-156,320

40,3858

A21

-164,860

-615,653

51,1638

A22

174,850

-666,922

53,1313

A23

-603,940

-333,732

56,0502

A24

-474,670

-658,940

70,3163

A25

-639,500

-1171,08

119,326

A26

633,920

-2948,73

258,251

A27

-367,080

-4503,71

371,735

A28

333,120

-6742,06

581,014

A29

947,470

-9458,39

782,898

A30

-369,050

-14097,4

1202,39
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Monitoramento de uma Estrela (IAO 2006)

Uma estrela brilhante foi monitorada em Mumbai durante uma noite inteira, com um telescópio
de 14”, em 3 bandas: B,V e R. Suponha que os comprimentos de onda observados podem ser
aproximados por λ efetivos de 450 nm, 550 nm e 700 nm para a estrela observada. À medida que
a noite passa, a estrela é vista sob diferentes ângulos zenitais (z) e, como consequência, a luz
da estrela passa por diferentes espessuras da atmosfera terrestre. Assim, a extinção atmosférica
varia, sendo mínima no zênite e máxima quando a estrela está nascendo ou se pondo. Uma
amostra dos dados é dada na tabela a seguir. A segunda coluna da tabela mostra a massa de ar
normalizada da atmosfera, sendo 1 a massa de ar para um ângulo zenital zero. Magnitudes estão
corretas até 0m , 05.
(a) Faça um gráfico apropriado e encontre a magnitude aparente da estrela nos três comprimentos de onda, na ausência de atmosfera terrestre.
(b) O satélite Hipparcos mediu uma paralaxe de 0,0076” para essa estrela. Marque a posição
da estrela no diagrama HR dado.
(c) O índice de cor pode ser calibrado em termos da temperatura estelar. Um ajuste empirico,
para a região do diagrama HR em que a estrela se encontra, é dado por
B − V = −3, 68 log T + 14, 55
onde T e a temperatura absoluta. Estime a temperatura da estrela.
(d) Se essa estrela estivesse na constelação de Órion, qual seria a candidata mais provável,
dentre as quatro estrelas mais brilhantes da constelação? Escreva o nome da estrela (ex.: α
Ursae Minoris ou Polaris).
(e) Em Mumbai, suponha que a extinção varie com o comprimento de onda na proporção
e ∝ λ1−α . A partir dos dados, estime α.

z(◦ )

massa de ar

mag B

mag V

mag R

15
30
45
60
69
75
81

1,035
1,154
1,412
1,991
2,762
3,785
6,053

2,80
2,85
3,00
3,20
3,50
3,90
4,90

0,85
70,85
0,95
1,10
1,30
1,55
2,15

-1,00
-1,00
-0,90
-0,85
-0,75
-0,55
-0,25
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Imagem de CCD (IOAA 2009)

A tabela a seguir contém os valores para cada pixel de uma imagem. Essa imagem, que é
parte de uma imagem de CCD maior, foi feita com uma pequena câmera com CCD, instalada em
um telescópio amador e usando um filtro na banda V. A figura abaixo mostra uma imagem de
50×50 pixels que contém 5 estrelas.

Na Grande Tabela, a primeira linha e a primeira coluna indicam as coordenadas x e y dos
pixeis. A seguir, as especificações do telescópio e da imagem com ele obtida.
Distância focal do telescópio
Tamanho do pixel do CCD
Tempo de exposição
Distância zenital do telescópio
Coeficiente de extinção médio na Banda V

1,20 m
25 × 25 µm
450 s
25o
0,3 mag/massa-de-ar

O observador identificou as estrelas 1, 3 e 4 comparando a imagem com um catálogo padrão
de estrelas. A Pequena Tabela a seguir mostra a magnitude verdadeira das estrelas (mt ), como
dada pelo catálogo.
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estrela

mt

1

9.03

3

6.22

4

8.02
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(a) Usando os dados disponíveis, determine a magnitude instrumental das estrelas na imagem.
Assuma que a corrente escura é desprezível e que a imagem já foi calibrada em flat field.
Para efeito de simplicidade, você pode usar uma abertura quadrada.
Dica: A magnitude instrumental é calculada a partir da diferença entre o fluxo total da estrela e o
fluxo de uma área equivalente do céu escuro.
(b) A magnitude instrumental de uma estrela em uma imagem de CCD está relacionada à
magnitude verdadeira como
m I = mt + KX − Zmag
onde K é o coeficiente de extinção, X é a massa de ar, m I e mt são, respectivamente, as magnitudes instrumental e verdadeira da estrela, e Zmag é a constante de ponto zero. Calcule a
constante de ponto zero (Zmag ) para as estrelas identificadas acima. Calcule o valor médio
da constante de ponto zero (Z̄mag ).
Dica: A constante de ponto zero é a constante que transforma magnitudes livres de extinção em
magnitudes verdadeiras.
(c) Calcule as magnitudes verdadeiras das estrelas 2 e 5.
(d) Calcule a escala dos píxeis do CCD em unidades de segundos de arco.
(e) Calcule a brilho médio do céu, em magnitude por segundo de arco quadrado.
(f) Use um gráfico apropriado para estimar o seeing astronômico, em segundos de arco.

147

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

148

Volume 2 - Medidas

Volume 2 - Medidas

B.5.4

Capítulo B: Análise de Dados

Imagem de CCD (IOAA 2010)

A Figura 1 mostra uma imagem do céu tomada por uma câmera CCD acoplada a um telescópio cujos parâmetros são listados na tabela em anexo (que é parte do cabeçalho da imagem
FITS). A Figura 2 é composta de 2 imagens: a da direita (B) é uma ampliação de parte da Figura
1 e a da esquerda (A) é uma imagem ampliada da mesma parte do céu fotografada algum tempo
antes. A Figura 3 mostra um mapa do céu que inclui a região mostrada nas imagens CCD.
As estrelas nas imagens estão longe e, idealmente, devem ser consideradas como fontes pontuais. Entretanto, a difração da abertura do telescópio e os efeitos de turbulência atmosférica
(conhecidos como seeing) borram a luz das estrelas. Quanto mais brilhante a estrela, maior é
quantidade da luz espalhada que é visível acima do nível de fundo do céu.
(a) Identifique, marcando com numerais romanos, cinco estrelas brilhantes quaisquer na imagem e no mapa.
(b) Marque o campo de visão da câmera no mapa.
(c) Use esta informação para obter as dimensões físicas da placa CCD em mm.
(d) Estime o tamanho do efeito de espalhamento da luz, em segundos de arco, examinando a
imagem da estrela na Figura 2 (note que, devido a variações de contraste necessárias para
a impressão, o diâmetro da imagem parece ser 3,5 vezes a largura à meia altura (FWHM)
do perfil da estrela).
(e) Compare o resultado com o tamanho teórico do disco de difração do telescópio.
(f) Normalmente, um seeing de 1 segundo de arco indica boas condições de observação. Calcule o tamanho da imagem da estrela em pixeis para um seeing atmosférico de 1 segundo
de arco e compare-o com o resultado do item d.
(g) Dois objetos observados movendo-se em relação ao fundo foram marcados na Figura 1. O
movimento de um deles (“Objeto 1”) foi rápido o bastante para deixar um traço visível na
imagem. O movimento do outro (“Objeto 2”) é mais facilmente visto na imagem ampliada
(Figura 2B), comparada com outra imagem tomada em um tempo anterior (Figura 2A).
Usando os resultados acima, determine a velocidade angular no céu de ambos os objetos.
(h) Escolha, na lista abaixo, quais afirmações são corretas, assumindo que os objetos movemse em órbitas circulares. Serão dados pontos para cada resposta correta marcada, e serão
deduzidos pontos para cada resposta incorretamente selecionada. As causas possíveis para
as velocidades velocidades angulares serem diferentes são:
( ) diferentes massas dos objetos;
( ) diferentes distâncias à Terra dos objetos;
( ) diferentes velocidades orbitais dos objetos;
( ) diferentes projeções das velocidades dos objetos;
( ) o Objeto 1 orbita a Terra enquanto que o Objeto 2 orbita o Sol.
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Para a Figura 1, os dados são:
BITPIX
NAXIS
NAXIS1
NAXIS2
DATE-OBS
TIMESYS
EXPTIME
OBJCTRA
OBJCTDEC
FOCALLEN
TELESCOP
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

16
2
1024
1024
’2010-09-07 05:00:40.4’
’UT’
300.00
’22 29 20.031’
’+07 20 00.793’
’3.180m’
’0.61m ’

/ Número bits por pixel
/ Número de eixos
/ Largura da imagem (em píxeis)
/ Altura da imagem (em píxeis)
/ Meio da exposição
/ Escala de tempo
/ Tempo de exposição (segundos)
/ RA do centro da imagem
/ DEC do centro da imagem
/ Distância focal do telescópio
/ Abertura do telescópio
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A: Ampliação da área do céu ao redor do Objeto 2, observada em um tempo anterior ao da Figura
1. Para esta imagem, os dados são:
DATE-OBS

=

’2010-09-07 04:42:33.3’

/ Meio da exposição

B: Ampliação da Figura 1 ao redor do Objeto 2.
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Medindo a Massa de Saturno (IAO 2003)

Desde que Galileu Galilei observou o anel de Saturno através de um telescópio pela primeira
vez, este planeta vem sendo considerado um dos principais ícones da astronomia. O anel em
si não é um corpo rígido, consistindo de inúmeros fragmentos em órbitas keplerianas em torno
do planeta – conforme mostrado, via espectroscopia, simultaneamente por A. Belopolsky e por
James E. Keeler. Os resultados deste último foram publicados em 1885, no primeiro número do
periódico The Astrophysical Journal. Nesse problema você deve reproduzir a argumentação deles
usando observações recentes e, com isso, estimar a massa de Saturno.
Saturno foi observado no dia 25.02.2002, às 23:25 UT, pelo Nordic Optical Telescope (NOT), um
telescópio de 2,5 m em La Palma, Ilhas Canárias. Uma fenda espectroscópica foi posicionada
sobre a imagem do planeta, conforme mostra a figura 1. Com isso, mediu-se o espectro solar
refletido pelo planeta (figura 2). As linhas retas verticais são telúricas, isto é, linhas de absorção
criadas pela passagem de luz através da atmosfera terrestre. As linhas inclinadas, por outro lado,
são linhas de absorção solar refletidas no planeta. As duas linhas de absorção mais fortes vistas
no espectro provêm do NaI (Sódio neutro), nas transições D2 e D1, com comprimentos de onda
de 589,00 nm e 589,59 nm respectivamente.
(a) O espectro da figura 2 implica que o anel de Saturno não pode ser um corpo rígido em
rotação. Faça um desenho que mostre, qualitativamente, como seria o espectro se o anel
girasse como um corpo rígido. 20%
(b) O período de rotação sideral de Saturno é de 10,66 h. Estime o diâmetro equatorial de
Saturno usando o espectro fornecido. Considere que o anel de Saturno é plano e paralelo
ao equador do planeta.30%
(c) Estime a massa de Saturno. Se não lembrar o valor da constante gravitacional, use os dados:
1 UA = 1, 496 · 108 km e MS ol = 1, 99 · 103 0 kg. 50%
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Pesando uma Galáxia (IOAA 2011)

As imagens anexas mostram uma fotografia da galáxia espiral NGC 7083, que está a uma
distância de 40 Mpc, e um fragmento de seu espectro. A fenda do espectrógrafo foi alinhada com
o eixo-maior da imagem da galáxia. O eixo x do espectro representa comprimento de onda e o
eixo y, a distância angular da região de emissão ao núcleo da galáxia, onde 1 pixel = 0,82 arcsec.
Duas linhas brilhantes de emissão são visíveis, com comprimentos de onda de repouso λ1 = 6564
Å e λ2 = 6584 Å.
Use o espectro para plotar a curva de rotação da galáxia e estimar a massa do bojo central.
Suponha que o bojo central é esferico. A fotografia da galáxia tem as proporções corretas.
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Apêndice C

Dados
C.1

Dados do Sistema Solar

C.1.1

Sol

Raio Médio
Massa
Luminosidade
Magnitude Aparente
Magnitude Absoluta
Temperatura Superficial

C.1.2

6, 955 · 108 m
1, 9891 · 1030 kg
3, 846 · 1026 W
−26, 74
4, 85
5778 K

Planetas Terrestres

Características Físicas
Raio Médio (km)
Massa (kg)
Massa ( MT )
Inclinação Axial
Albedo (bond)
Albedo (geometric)
Características Orbitais
Semi-Eixo Maior (UA)
Excentricidade

Mercúrio

Vênus

Terra

Marte

2 440
3, 3022 · 1023

6 052
4, 8685 · 1024

6 371
5, 9736 · 1024

3 396
6, 4185 · 1023

2,11’
0,119
0,106

177,3◦
0,75
0,65

23,44◦
0,367
0,367

25,19◦
0,25
0,15

0,387 098
0,20563

0,723 332
0,0068

1
0,016710219

1,523679
0,093315
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Planetas Jovianos

Características Físicas
Raio Médio (km)
Massa (kg)
Massa ( M J )
Inclinação Axial
Albedo (bond)
Albedo (geometric)

Júpiter

Saturno

Urano

Netuno

71 492
1, 8986 · 1027

60 268
5, 6846 · 1026

25 559
8, 6810 · 1025

24 764
1, 0243 · 1026

3,13◦
0,343
0,52

26,73◦
0,342
0,47

97,77◦
0,300
0,51

28,32◦
0,290
0,41

5,204267
0,048775

9,58201720
0,055723219

19,22941195
0,044405586

30,10366151
0,011214269

Características Orbitais
Semi-Eixo Maior (UA)
Excentricidade

C.1.4
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Lua

Características Físicas
Raio médio:
Massa:
Período de Rotação:
Inclinação Axial (com a eclíptica):
Inclinação Axial (com seu plano orbital):
Albedo:

1 737,10 km
7, 3477 · 1022 kg
27,321582 dias
1,5424◦
6,687◦
0,12

Características Orbitais
Raio orbital médio:
Excentricidade:
Período Orbital:
Inclinação (com a eclíptica):

C.2

384 399 km
0,0549
27d 7h 43,1min
5,145◦

Constantes Físicas
Constante de Planck (h)
Constante de Boltzmann (k)
Constante de Stefan-Boltzmann (σ)
Constante Gravitacional (G)
Velocidade da Luz (c)
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m2 .kg
s
m2 .kg
1, 3806503 · 10−23 s2 .K
5, 672 · 10−8 m2W.K4
m3
6, 67 · 10−11 kg.s
2
2, 9979 · 108 ms

6, 626068 · 10−34
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C.3

Unidades-Padrão da Astronomia

C.3.1

de Distância
Unidade Astronômica (UA)
Ano-Luz
Parsec

C.3.2

1, 50 · 1011 m = 1, 58 · 10−5 al = 4, 8 · 10−6 pc
9, 46 · 1015 m = 0, 63 · 105 U A = 0, 31pc
3, 09 · 1016 m = 2, 06 · 105 U A = 3, 26al

de Tempo
Período de Rotação
Ano Sideral
Ano Trópico

23h56m4s
365, 2564 dias
365, 2422 dias
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espelho
esférico, 76
principal, 76
extinção de cor, 93
fluxo, 53
luminoso, 54
Foca Bilota, 28
Fraunhofer
Difração de, 81
Galilei, Galileu, 75
Galileu
Sidereus Nuncius, 75
gráfico
de barras, 45
de dispersão, 46
histograma, 45
pizza, 46
Hiparco de Nicéia, 55
Hubble
Constante de, 89
Edwin, 88
Telescópio, 96
janelas atmosféricas, 93
Kant, Immanuel, 16
Kepler, Johanes, 75
laser, 54
lente
acromática, 77
buscadora, 78
convergente, 72
de bordos finos, 73
de bordos grossos, 73
divergente, 72
foco, 72
Objetiva, 75
Ocular, 75
Lippershey, Hans, 75
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Prefácio
Quanto a mim, estou persuadido de que, se me tivessem ensinado, desde a minha mocidade,
todas as verdades cujas demonstrações procurei mais tarde, e se eu não tivesse encontrado
nenhuma dificuldade em aprendê-las, talvez nunca chegasse a conhecer outras ou, pelo menos,
nunca adquirisse o hábito e a felicidade que penso ter para encontrar sempre novas, à medida
em que me aplico a procurá-las.
René Descartes, Discurso do Método
Estas são as apostilas do Curso de Astronomia Geral do CCD-OBA, versão ι. Nosso objetivo principal, com o curso, é enriquecer a formação dos seus participantes. Por “formação”,
referimo-nos a um processo que é, em sua essência, individual e único, composto amplamente
pelo conjunto de experiências vividas por alguém. Citando Hans-Georg Gadamer, “Não é casual
que a palavra formação se pareça, neste aspecto, ao grego physis. Como a natureza, a formação
não conhece objetivos que lhe sejam exteriores.”
Isso quer dizer que a postura que procuraremos desenvolver se fundamenta na autonomia
intelectual: cada indivíduo é senhor sobre a formação de seu próprio conhecimento. Tudo o que
podemos fazer, enquanto organizadores do curso, é dar incentivo, buscando fornecer uma visão
mais ampla a partir de nossas próprias experiências.
Convidamos para este curso pessoas que têm grande vontade de saber, esperamos fornecer
conhecimento até elas saciarem essa vontade e, então, perceberem que ter aprendido aquilo tudo
não faz sentido se, de alguma forma, não for passado adiante. Com isso o processo se retroalimenta, individual e coletivamente. Individual porque sempre aprendemos muito quando alguém
nos ensina, mas aprendemos ainda mais quando nós ensinamos alguém, quando fazemos o esforço de pôr nosso conhecimento em frases organizadas e compreensíveis. Coletivamente porque
os que aprenderem conosco agora estarão ensinando depois, como nós. Essa é precisamente
a origem da CCD: ex-alunos da olimpíada que aprenderam muito, sozinhos e com a ajuda de
livros, professores e astrônomos, e acabaram decidindo que precisavam escrever e organizar cursos com tudo o que sabiam. Dentre os autores desta versão ι do Curso, há nomes de pessoas que,
um ano atrás, eram alunos felizes e curiosos pelo que viria a seguir.
Nesse contexto, a Astronomia, por mais encantadora e atraente que seja para a maioria de
nós, não é pensada como um fim em si próprio, mas como um lugar de articulação de saberes.
Mostramos, ao longo das apostilas, o quanto a astronomia tem a ver com o desenvolvimento da
física, da química e da matemática; mas, mais do que isso, quais são suas relações com a história, a filosofia, as religiões, as diferentes expressões artísticas e, enfim, com as diferentes visões
de mundo que surgiram aqui e ali ao longo das histórias humanas. Em suma, não queremos
Astronomia pela Astronomia, mas Astronomia por Tudo!
Assim, pretendemos desenvolver uma visão melhor e mais completa do mundo natural e,
através disso, do mundo humano também. Fazemos isso, em particular, buscando desenvolver
as seguintes habilidades/características individuais:
4
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• Articulação lógica e formal (que tem a ver com a Linguagem)
• Capacidade de abstrair e imaginar (relacionado ao Pensamento)
• Cultura Experimental (característica da Ciência)
• Reflexão crítica sobre o conhecimento (papel da Filosofia)
• Contemplação estética (o que chamamos de Arte)
O material está dividido em cinco volumes, na ordem em que os assuntos pareceram mais
naturais para nós. O Volume I, Céu, discute tudo o que pode ser observado. Discute também
algumas interpretações, míticas, poéticas e teóricas, sobre as observações. Toda a matemática
desenvolvida nele, portanto, está ligada à geometria dos céus, a Geometria Esférica. Talvez seja o
volume com conteúdo mais diferente do que normalmente é visto no colégio. O Volume II, Medidas, está mais ligado à idéia e à prática dos experimentos; sua introdução a como tratar dados
experimentais é uma introdução à abordagem algébrica que virá nos volumes seguintes. Além
disso, ele procura desenvolver uma intuição sobre as técnicas e medição e os instrumentos (em
particular os telescópios) necessários para se desenvolver qualquer outro instrumento astronômico. O Volume III, Mecânica, é o primeiro que trata de física. Ele introduz a mecânica aprendida
no colégio, mas com as intuições nascidas da nossa própria experiência. Discute também a física
no contexto da mudança da visão sobre o universo nos séculos XVI e XVII, que culmina com o
nascimento da Mecânica Celeste. Discute, finalmente, a construção da própria Mecânica Celeste,
com uma abordagem geométrica (que é clássica mas também incomum nos estudos de física de
hoje em dia) e procurando criar uma boa intuição sobre movimentos livres em campos gravitacionais. O Volume IV, Astrofísica, também fala de física, mas de um caráter bem diferente: da
constituição material do mundo, do caráter da luz e das interações atômicas. Nesse sentido, é
um volume bastante ligado à química. Ele culmina com o estudo detalhado, dos pontos de vista
teórico, experimental e observacional, de alguns objetos de interesse astronômico, passando por
estrelas e sua evolução, mas também por aglomerados, galáxias e asteróides. Por fim, o Volume
V, Universo, trata principalmente de Cosmologia, ou seja, da discussão sobre o universo como
um todo. Como não poderia deixar de ser, ele alterna entre discussões filosóficas e matemáticas
densas, pontuadas por alguns insights poéticos. Na segunda parte, há dois capítulos discutindo
sobre a situação atual da pesquisa em astronomia no Brasil – o que é especialmente interessante
para quem tem alguma pretensão de estudar ciência na universidade.
Além dessas apostilas, enviaremos outros materiais, como referências e algumas atividades
práticas ao longo do curso. Incentivamos que as façam, de forma a complementar o conteúdo
das apostilas. Aplicaremos também uma ou duas provas para selecionar os estudantes para a
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) e para a Olimpiada Latinoamericana de
Astronomia y Astronáutica (OLAA). Além disso, esperamos engajar os participantes em algumas
práticas, ligadas à noção de responsabilidade intelectual discutida acima: ensinar colegas, em
discussões de grupo, aulas preparatórias para a próxima OBA ou aulas motivadoras em colégios
de baixa renda; observar o céu com outros, em clubes de astronomia amadora e em star parties;
envolver-se em projetos de pesquisa, junto a astrônomos amadores, professores universitários ou
membros do CCD; integrar-se, por fim, ao nosso próprio grupo.
A primeira olimpíada internacional de astronomia foi fundada em 1996; é dois anos mais
antiga, portanto, que a sua versão brasileira. Desde a fundação da OBA, há o compromisso
de enviar times anualmente à olimpíada internacional – pelo qual sempre foi necessário fazer
uma seleção justa e eficiente para montar as equipes. Este curso nasceu dessa necessidade:
precisávamos, afinal, fornecer bases de conhecimento necessária aos que tivessem as habilidades
5
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e os interesses necessários. Nossos objetivos, contudo, já ultrapassaram em muito os objetivos da
seleção. É o que esperamos que fique claro ao longo das páginas que se seguem.

Sobre este Volume
Enquanto o Volume 1 foi eminentemente observacional e o Volume 2 é de análise de dados, o
Volume 3, Mecânica, é tipicamente teórico. Ele trata de física e faz uma abordagem algébrica etc.
A Unidade 1, Revolução Copernicana, tem uma abordagem muito mais histórica e literária
do que matemática. Entretanto, alguns dos conceitos discutidos nessa unidade são fundamentais
para a compreensão dos aspectos matemáticos discutidos depois. Há também uma discussão
geométrica importante (sobre conjunções e oposições, e período sinódico), importante para visão
espacial.
A Unidade 2 nada mais é que uma revisão e tudo o que se vê de mecânica nas aulas de
física do ensino médio: Leis de Newton, Força, Trabalho e Energia. Inicialmente ela tinha sido
pensada para aqueles que ainda não tinham visto todo o conteúdo no colégio, mas sua leitura
por quem já viu pode ser proveitosa, pois desenvolvemos algumas intuições que normalmente
não são desenvolvidas nas aulas regulares. Mas para quem preferir, a unidade pode ser pulada com exceção de seus dois últimos capítulos, Centro de Massa e Física de Rotações, que não fazem
parte da grade curricular do ensino médio.
A Unidade 3, enfim, tem a Mecânica Celeste. Ela é razoavelmente pesada do ponto de vista
matemático, o que pode ser desestimulante para alguns. Mas não desista!, a recompensa do
outro lado vale a pena. O capítulo de Leis de Kepler, em especial, é cheio de demonstrações
matemáticas; se não entender as demonstrações, siga a leitura somente pelos seus resultados.
O capítulo de Astronáutica é o mais importante para desenvolver intuição sobre órbitas e sobre
mecanica celeste, e exige relativamente pouca matemática; mesmo se voce tiver entendido pouco
das demonstrações dos outros capítulos, leia este.
Os apêndices buscam suprir toda a base matemática necessária para os cinco volumes. Os
apêndices A e B, em particular, tratam sobre funções de um modo bastante amplo, começando
de definições elementares mas terminando nos conceitos de limite, derivada e integral (que são
importantes para a formação matemática geral de um estudante), passando por tópicos interessantes como a demonstração da fórmula de baskhara. O apêndice de trigonometria vale pelas
suas demonstrações, raras em aulas de ensino médio. O apêndice de vetores, por outro lado, não
destoa muito do que se vê na escola.
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A natureza é composta por quatro elementos: a terra, fria e seca; a água, fria e úmida; o fogo,
quente e seco; o ar, quente e úmido. Cada elemento tende a se agrupar com seus semelhantes, tomando a
forma esférica, que é a forma mais simétrica e perfeita. E isto ocorre segundo o peso de cada um, ou seja,
a tendência que cada corpo tem de se aproximar do centro do universo; e que é maior ou menor em cada
corpo, segundo a substância que o compõe. Assim, o elemento mais pesado é a terra, que sempre se move
para baixo. Ele é seguido pela água. Já o ar é ainda mais leve, formando uma camada acima da água, e o
fogo, o mais leve de todos, sempre se move para cima. Em volta dela, cobrindo-a, a Esfera da Água1 Eles
ficam em contato direto com a esfera seguinte: a Esfera do Ar. Cobrindo esta vem, por último, a Esfera
do Fogo, cujos vestígios podemos ver em algumas ocasiões, como quando aparecem rastros de fogo no céu
[meteoros e cometas]. Essa é a constituição geral das Esferas do Mundo Material.
Acima das Esferas Materiais, encontram-se as Esferas Celestiais. São oito ao todo. A mais externa, o
limite do universo, é a Esfera das Estrelas Fixas, limite fundamental e definidor da perfeita esfericidade
do Universo. Abaixo dela, outras sete esferas cristalinas; cada uma carrega um dos astros luminosos
errantes, os planetas. Os planetas são astros que se movem em relação às estrelas fixas, num movimento
oblíquo, inclinado em aproximadamente 23 graus em relação ao movimento da Esfera Primeira. Dos sete,
dois são corpos extensos: o Sol e a Lua. Os outros cinco, pontuais como as estrelas e batizados com os
nomes de antigos deuses, são: Mercúrio, o mais rápido no céu, representando o mensageiro dos deuses;
Vênus, o mais brilhante com uma luz branca, bonita, associada à deusa das artes, a mais bela do Olimpo;
Marte, o planeta vermelho, associado ao deus das guerras; Júpiter, também muito brilhante, o Deus
Supremo, que rege o Universo; e Saturno, com uma cor sólida, de movimento muito lento (completa uma
volta em 30 anos), associado ao deus do tempo, pai de Júpiter2 . Eles são ordenados no céu segundo sua
velocidade: os mais próximos das Estrelas Fixas têm velocidades menores, afastando-se menos do movimento
desta; os mais inferiores desviam-se mais rápido do ciclo das 24 horas. Do mais interno para o mais externo,
são: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Os objetos e as esferas celestes não podem
ser feitos das mesmas substâncias que o mundo material; enquanto este contém movimento, mudança e
degradação, o céu é local da perfeição, da imutabilidade, de tudo o que é sempre igual a si mesmo. E qual
outra forma geométrica que a esfera, cujas partes são todas iguais entre si, e cujo movimento de rotação não
é um movimento, pois move-se mas nunca muda seu aspecto? As Esferas Celestes, então, são compostas
de uma substância perfeita, translúcida e cristalina: o éter. Sua propensão natural é o movimento circular
em torno do Centro (não a queda em direção a ele). Assim, este esquema perfeito do universo celestial se
mantém pela eternidade, enquanto que o nosso mundo, abaixo da Esfera Lunar, permanece sujeito ao caos
e à impermanência.

1 Uma questão importante debatida na física medieval foi: se a esfera de Terra é cercada pela de Água, então como
vemos amplos espaços de Terr em contato direto com a camada de ar, a atmosfera? Em outras palavras: como pode
existir lugares secos? Uma explicação possível é que o centro das esferas de água e de terra não sejam coincidentes;
assim, poderia haver uma calota de Terra em uma parte do globo. Outra explicação é a água ser escassa. Assim,
considerando as pequenas irregularidades na superfície da Terra, é possível que toda a Água se acumule nas partes mais
baixas, deixando ainda espaços de terra seca.
2 Esses são os nomes latinos dos deuses gregos, herdados da cultura romana. Os nomes gregos são: Mercúrio =
Hermes, Vênus = Afrodite; Marte = Ares; Júpiter = Zeus; Saturno = Cronos.
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Figura 1: As Quatro Esferas Materiais e as Oito Esferas Celestiais. A figura foi tirado de um livro medieval,
contendo mais duas esferas e uma zona além. A nona esfera dá conta da precessão; a décima, o Primum
Mobile (Primeiro Motor), que imprime seu movimento de 24 horas nas demais esferas. A zona além trás
escrito coelum empireum habitaculum dei et omnium electorum (Céu Empíreo, habitáculo de Deus e
de todos os eleitos).

Este esquema de como o mundo funciona, esta Máquina do Mundo, foi, em suas muitas
variações, o sistema mais importante da história do Ocidente. No seu primeiro formato completo,
foi sugerido pela primeira vez por Aristóteles, no século III a.C. Da Grécia Clássica, passou
a Grécia Helenística e ao Império de Alexandre, tornando-se uma referência para os cálculos
astronômicos através de astrônomos como Ptolomeu. Com a queda do mundo helênico, em
um império romano cristianizado (e depois da Queda deste, em reinos bárbaros cristianizados),
essa concepção de universo perdeu importância. Contudo, não se passou muito tempo até o
florescimento da civilização árabe, onde as obras e idéias da Grécia Clássica foram amplamente
lidas e debatidas. O Universo de Aristóteles passou de letras gregas para letras árabes. Séculos
depois, passou das letras árabes para letras latinas, através dos intercâmbios entre muçulmanos e
cristãos na Península Ibérica. Então já estávamos no século XII, em plena Idade Média na Europa.
Foi nesta época que Aristóteles renasceu ali, junto com o nascimento das Universidades.
Na Europa, o universo de Aristóteles foi cristianizado. Era a Máquina do Mundo criada aqui
pelo Deus cristão. Se o céu visível era o espaço da regularidade e da perfeição, então era acima
dele que estavam as criaturas ainda mais perfeitas: Deus e os seres espirituais. Por outro lado,
era para dentro a Esfera de Terra que encontraríamos o local da danação eterna: o Inferno. Esta
concepção de mundo foi cantada por poetas de todas as partes da Europa, incluindo a de nossa
ascendência. Assim, podemos reencontrar o modelo na grande obra de Luís de Camões, Os
Lusíadas. Assim, lemos no Canto X:
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Vês aqui a grande máquina do Mundo3 ,
Etérea e elemental, que fabricada
Assim foi do Saber, alto e profundo,
Que é sem princípio e meta limitada.
Quem cerca em derredor este rotundo
Globo e sua superfície tão limada,
É Deus; mas o que é Deus, ninguém o entende,
Que a tanto o engenho humano não se estende.
Este orbe que, primeiro, vai cercando
Os outros mais pequenos que em si tem,
Que está com luz tão clara radiando,
Que a vista cega e a mente vil também,
Empíreo se nomeia, onde logrando
Puras almas estão daquele Bem
Tamanho, que Ele só se entende e alcança,
De quem não há no mundo semelhança.
(...)

O Mobile Primeiro
(tão leve e tão ligeiro)
que gira em 24 h

M. P. arrasta as outras esferas,
causando o dia e a noite.
Nona Esfera, da precessão

Esfera das Estrelas Fixas

e o zodíaco,
seu cinturão.

Algumas constelações
(figuras que fazem as estrelas)

3 As

Com este rapto e grande movimento
Vão todos os que dentro tem no seio;
Por obra deste, o Sol, andando a tento,
O dia e noite faz, com curso alheio.
Debaixo deste leve, anda outro lento,
Tão lento e subjugado a duro freio,
Que, enquanto Febo4 , de luz nunca escasso.
Duzentos cursos faz, dá ele um passo.
Olha estoutro debaixo, que esmaltado
De corpos lisos anda e radiantes,
Que também nele tem curso ordenado
E nos seus axes correm cintilantes.
Bem vês como se veste e faz ornado
Co largo Cinto de ouro, que estelantes
Animais doze traz afigurados,
Aposentos de Febo limitados.
Olha, por outras partes, a pintura
Que as estrelas fulgentes vão fazendo:

marcações à esquerda do poema são nossas.
é outro nome para Apolo, divindade da luz. Aqui, ele provavelmente representa a luz das estrelas.

4 Febo
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Enfim que o sumo Deus, que por segundas
Causas obra no Mundo, tudo manda.
E, tornando a contar-te das profundas
Obras da Mão Divina veneranda:
Debaixo deste círculo, onde as mundas
Almas divinas gozam, que não anda,
Outro corre, tão leve e tão ligeiro,
Que não se enxerga: é o Mobile primeiro.
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Olha a Carreta, atenta a Cinosura5 ,
Andrômeda e seu pai, e o Drago horrendo.
Vê de Cassiopeia a fermosura
E do Orionte6 o gesto turbulento;
Olha o Cisne morrendo que suspira,
A Lebre e os Cães, a Nau e a doce Lira.
Enfim, as esferas dos planetas

Debaixo deste grande Firmamento,
Vês o céu de Saturno, Deus antigo;
Júpiter logo faz o movimento,
E Marte abaixo, bélico inimigo;
O claro Olho do céu, no quarto assento,
E Vênus, que os amores traz consigo,
Mercúrio, de eloqüência soberana;
Com três rostos, debaixo vai Diana7 .

Fechamento

Em todos estes orbes, diferente
Curso verás, nuns grave e noutros leve;
Ora fogem do Centro longamente,
Ora da Terra estão caminho breve,
Bem como quis o Padre onipotente,
Que o fogo fez e o ar, o vento e neve,
Os quais verás que jazem mais a dentro
E tem co Mar a Terra por seu centro.

Esferas do fogo e do ar
(mais adentro que as celestes)
Esferas da terra e da água

Luís de Camões

Esta imagem do universo tem muito a seu favor. Primeiro, porque suas explicações resumem
e formalizam, de forma simples, tudo o que efetivamente vemos nos céus, sem explicações adicionais contra-intuitivas (como as que a Física de Newton depois vai dar). De fato, o que vemos
todos os dias são os movimentos imutáveis do céu, do Sol, dos planetas, bem como as coisas
graves (pesadas) caindo. Por isso sua versão cantada por Camões era importante em Portugal
das Grandes Navegações: era (ainda é) o modelo perfeito para sintetizar o conhecimento do céu
que os navegadores precisavam ter (hoje em dia, o GPS dispensa essa habilidade). Além disso,
era um sistema físico completo, o primeiro universalmente adotado no Ocidente. De fato, como
mostra o poema, muito da sua beleza está em fornecer uma imagem compreensível do universo,
dada de forma simples à nossa razão. Quatro elementos encapsulados por dez esferas cristalinas;
toda a dinâmica do céu é descrita apenas ajustando-se as velocidades e inclinações dos eixos
das esferas. Tudo se move a partir do movimento do Mobile primeiro, colocado por Deus para
se mover no início, fazendo então todo o resto mover-se segundo sua natureza. Uma máquina
como um relógio. Enfim, diante de um tal modelo completo, consistente e intuitivo, não é de se
espantar que tenha vigorado desde o século III a.C. até meados do século XVII, ou seja, por vinte
séculos!
Mas o mundo dos homens sempre está sujeito à mudança, e assim também suas idéias. No
século XVII, um novo conjunto de idéias se difundiu, a partir dos textos de Copérnico, Giordano
Bruno e outros. A partir de então, lentamente, esta visão de mundo foi sendo abandonada em
prol de uma nova imagem. Citando Thomas Kuhn8 :
5 Cinosura

é o nome de uma ninfa; corresponde à Ursa Menor.
é uma forma de escrever Órion
7 Aqui,Diana, deusa da caça, foi tomada como representação mitológica da Lua.
8 Boa parte desta unidade foi baseada no livro de Thomas Kuhn, The Copernican Revolution.
6 Orionte
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Durante o século e meio seguinte à morte de Galileu, em 1642, a crença no universo
centrado na Terra foi gradualmente se transformando de um signo essencial da sanidade a um índice, primeiro, de conservadorismo inflexível, depois de paroquialismo
excessivo e, finalmente, de completo fanatismo.
Mas esta imagem de universo não foi abandonada porque ela é “pior” ou “menos certo” que
a nossa. Se ela nos parece muito estranha, não é porque ela é uma ilusão da realidade que, hoje,
nós conhecemos; ela parece estranho simplesmente porque não é a nossa imagem de universo.
Desde pequenos, repetiram muitas vezes para nós (na escola, em casa, na TV) todos os elementos
que compõem nossa visão: que o movimento dos céus é aparente, apenas reflexo do movimento
da Terra); que é o Sol que fica parado no centro do Sistema, que os planetas se movem em torno
dele; que entre os planetas existe apenas espaço vazio; que cada estrela do céu é como um Sol;
que cada Sol possui diversos planetas em torno de si, todos mais ou menos semelhantes à Terra.
Nós fomos educados segundo os padrões do nosso modelo, e isso foi tão forte que, diante de um
modelo diferente (mesmo sendo mais intuitivo), o sentimos como estranho e errado. Não que
seja recomendável abandonar nossa visão de mundo atual, claro que não; mas precisamos saber
reconhecer outras, quando encontramos com elas. Especialmente se esse encontro se dá na nossa
própria história.
Depois de três séculos e meio do declínio do universo das esferas, a compreensão que temos
pode ser bem sintetizada pelos versos de outro poeta português, mas este do século XX:
A Máquina do Mundo
O Universo é feito essencialmente de coisa nenhuma.
Intervalos, distâncias, buracos,
porosidade etérea.
Espaço vazio, em suma.
O resto, é a matéria.
Daí, que este arrepio,
este chamá-lo e tê-lo, erguê-lo e defrontá-lo,
esta fresta de nada aberta no vazio,
deve ser um intervalo.
Antônio Gedeão9

A história dessa mudança de visão de mundo, de Camões a Gedeão, é o que começaremos a
contar nesta Unidade.

9 Antônio Gedeão é o pseudônimo de Rômulo de Carvalho, historiador e divulgador de ciência português, membro da
Academia de Ciências de Lisboa e falecido em 1997.

14

Capítulo 1

Ptolomeu
Começamos no grande centro de intercambio e florescimento intelectual que era a Biblioteca
de Alexandria no século II. Foi neste século, nesta cidade, que viveram dois nomes importantes,
ambos citados no capítulo de história do Volume I. O primeiro foi Euclides, que sistematizou toda
a geometria praticada como esporte mental há séculos, na Grécia. Foi ele que criou as noções de
axiomas, teoremas, etc. que viriam a ser marcantes na ciência e na matemática modernas. O segundo foi Ptolomeu, desta vez um astrônomo – que não estudava algo tão diferente assim, já que
os estrudos de astronomia, nesta época, eram uma seqüência natural dos estudos de geometria.
De fato, a função da astronomia (astro nomós, a regra dos astros) era calcular posições e períodos
dos astros, para assim prever suas configurações. Era a partir das regras de cálculo que eles
podiam praticar a verdadeira ciência astronômica (astrologia), que servia para conhecer as implicações do comportamento dos astros1 . O grande mérito de Ptolomeu foi, baseando-se no sistema
de mundo de Aristóteles, fazer um sistema geométrico-numérico, de acordo com as tabelas de
observações babilônicas, para descrever os movimentos do Céu. Com essas características, além
de fornecer uma visão de mundo completa, o sistema aristotélico ganhou o importante poder de
fazer previsões (de estações do ano, de eclipses, de queda de impérios etc).
No Volume 1, estudamos extensivamente a geometria da Esfera das Estrelas Fixas; nos falta
um leve complemento, com a geometria das configurações planetárias. De fato, as astrologias
ocidentais (babilônica, egípcia, judaica, grega) são baseadas essencialmente no cinturão do zodíaco e nos sete astros errantes que o percorrem. Assim, para as previsões astrológicas, o que
interessa essencialmente são (i) as posições dos planetas com relação às casas zodiacais, e (ii) as
posições dos planetas uns com relação aos outros. Com relação às posições entre os planetas,
podemos destacar algumas:
• Quando dois planetas estão sobrepostos um ao outro, ou quando estão em um mesmo
meridiano (mesma longitude eclíptica), falamos que estão em conjunção.
• Quando estão em meridianos opostos (com 12 h de diferença de longitude eclíptica), estão
em oposição.
• Quando estão a 9 h (120o ) um do outro na eclíptica, estão em trígono, pois três vezes a
distancia entre eles completa o círculo inteiro.
• Quando estão a 6 h (90o ) um do outro na eclíptica, como que “perpendiculares”, estão em
quadratura, pois estão como o ângulo interno de um quadrado.
• Quando estão a 3 h (60o ) um do outro, estão em sextil, pois seis vezes a distancia completam o círculo.
1 Neste sentido, podemos pensar que a astrofísica (física dos astros) foi quem substituiu a astrologia como a ciência
dos céus, em uma época em que esta última não era mais levada a sério.
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Assim, por exemplo, Marte e Mercúrio em oposição pode significar algo muito ruim (então é
importante prever, para se proteger). Quando dissemos apenas que tal planeta está “em oposição” ou “em conjunção”, estamos pressupondo “oposição / conjunção em relação ao Sol”. Afinal,
em relação ao quanto influencia a Terra, o Sol é incomparavelmente o planeta mais importante.
1- Se Marte está em oposição ao Sol, a que horas ele passa pela sua culminação superior? E
se estiver em conjunção?
2- Suponha que vejamos Júpiter em culminação superior às 20 horas, e saibamos que, naquele
dia, ele está em posição de quadratura com relação a Vênus. Onde está Vênus às 20 horas?
A que horas será a culminação superior de Vênus?
Mas como prever as conjunções e oposições? Mais do que isso: como prever em que constelações uma tal configuração ocorrerá? A segunda parte é fácil, como já sabemos: grosso modo, um
planeta percorre mais ou menos uniformemente a eclíptica em um período bem determinado,
que batizamos de período sideral (período com relação às estrelas). Vimos como isso funciona
para a Lua, e vimos como seu período sideral difere do período de suas fases, o mês sinódico.
Para fazer a ligação entre a Lua e nosso problema, basta percebermos que o período das fases
da Lua nada mais é que o período das configurações relativas entre Lua e Sol. Cada Lua Nova
é uma conjunção da Lua; cada Lua Cheia, uma oposição. Assim, podemos estender o conceito à
relação entre quaisquer dois planetas, chamando isso de período sinódico de um planeta em relação
ao outro.
Assim, seguindo o que fizemos para a Lua, é intuitivo pensar que o período sinódico entre
dois astros depende somente do período sideral de cada um deles. Podemos formalizar isso de
um modo geométrico simples. Sejam dois corpos L e R que executem movimentos circulares
concêntricos. Vamos supor que eles estejam no mesmo plano, para facilitar a análise (com uma
boa aproximação, isso é verdadeiro entre os sete planetas). Suponhamos também que eles se
movam com velocidades diferentes: R se move mais rápido, L é mais lento. Para facilitar a
visualização, colocaremos R mais próximo do centro, e L mais distante. Se quisermos pensar
nos termos aristotélicos, podemos pensar em duas esferas cristalinas ER e EL , concêntricas e com
centro na Terra, carregando os corpos R e L, respectivamente. Se quisermos pensar em termos
mais contemporâneos, podemos pensar em R e L percorrendo duas órbitas circulares.
Seja então ω R a velocidade de rotação (velocidade angular2 ) da esfera ER (ou do corpo R em
sua órbita) e ω L velocidade da esfera EL – veja a figura 1.1. O que estamos interessados em
saber, então, é a velocidade relativa entre ambos, isto é, a diferença de velocidades entre eles,
ωrel = ω R − ω L .
Mas dizer que um corpo tem certa velocidade de rotação ω é o mesmo que dizer que ele
completa um ciclo (360◦ ) em um período P = ω1 . Então, sendo PR o período sideral do planeta
mais rápido e PL o período sideral do mais lento, o período S associado à velocidade relativa
deles será o que estamos procurando: o período de afastamento relativo entre eles.
ωrel = ω R − ω L

∴

360o
360o
360o
=
−
S
PR
PL

∴

1
1
1
=
−
S
PR
PL

Assim, temos uma forma simples de calcular períodos sinódicos!

2 Lembrando: velocidade angular é a taxa de variação de um ângulo por unidade de tempo, isto é, quantos graus (ou
radianos) por segundo um corpo percorre. A idéia é especialmente usada em movimentos circulares.
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Figura 1.1: Dois corpos em suas respectivas esferas cristalinas (vistas num corte de cima, parecendo círculos)
com suas respectivas velocidades angulares.

3- Mostre que este modelo serve para calcular a diferença entre duas marcações diferentes de
meses lunares (sideral, sinódico, anomalı́stico, draconiano). Em cada uma das comparações,
quais são os corpos R e L?
4- Calcule os valores acima, tendo apenas perı́odos siderais da Lua e do que mais for necessário.
5- Mostre também que este modelo serve para calcular a diferença entre dia sideral e dia solar.
Neste caso, quais são os corpos R e L?
6- Como é possı́vel imaginar, os perı́odos sinódicos mais importantes são os calculados em
relação ao Sol. Assim, sabendo que a última oposição de Marte foi em 24 de dezembro de
2007, quando será a próxima oposição? E a próxima conjunção?
7- Sabendo que a última conjunção inferior (a conjunção quando o astro está mais próximo
da Terra) de Vênus ocorreu em 18 de Agosto de 2007, quando Vênus passará por outra
conjunção inferior? E por outra conjunção superior?
8- Agora imagine que passemos a um modelo heliocêntrico. Com isso, introduzimos uma nova
variável: o perı́odo orbital de cada planeta. Como calcular o perı́odo orbital dos planetas a
partir de seus perı́odos siderais?

1.1

Mercúrio e Vênus

Até aqui, construimos um modelo bastante simplificado das previsões planetárias. Com ele,
cada um de vocês já deve ser capaz de fazer mapas astrais não muito precisos (mas provavelmente não menos precisos que os feitos pela maior parte dos astrólogos). Contudo, há algumas
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correções que devemos fazer. A primeira é a de que os planetas não descrevem todos exatamente
o mesmo círculo no céu. Em outras palavras, os eixos de rotação de suas esferas não têm todos
exatamente a mesma inclinação. A segunda é que o movimento dos planetas em seus círculos
não é uniforme. Eles chegam até mesmo a andar para trás, durante pequenos períodos, subindo
e descendo um pouco! - no que chamamos de movimento retrógrado.
O Sol e a Lua não retrogradam. Mercúrio e Vênus fazem algo mais estranho, descrito nos
parágrafos seguintes. Para os demais planetas, vale a regra de que planetas mais distantes retrogradam com mais frequência, e demoram mais em seus movimentos retrógrados. Os valores
são:
• Marte: retrograda por 72 dias a cada 25,6 meses;
• Júpiter: retrograda por 121 dias a cada 13,1 meses;
• Saturno: retrograda 138 dias a cada 12,4 meses.

Figura 1.2: Movimento retrógrado de Marte em 2009-2010, na constelação de Câncer. Fonte: Wikipedia.

Entretanto, há outro problema mais gritante, que não necessita de grande precisão para ser
percebido: Mercúrio e Vênus nunca estão em oposição com relação ao Sol! Na verdade, eles
nunca se afastam muito do Grande Olho do Céu. Tecnicamente, chamamos a distância entre
Sol e outro astro de elongação. Assim, um planeta em conjunção tem elongação igual a zero; em
oposição, tem elongação igual a 180o . Mercúrio e Vênus, entretanto, são os únicos planetas cuja
elongação não assume todos os valores. Eles têm um afastamento máximo possível em relação
ao Sol, depois do qual voltam a caminhar para perto do Sol, e então para o outro lado, com
o mesmo limite - como se oscilasse em torno do Lúmen. Essa elongação máxima possível vale
cerca de 47o para Vênus e 15o para Mercúrio. Uma conseqüência direta disto é que Mercúrio e
Vênus só podem ser vistos no céu poucas horas depois do Sol se por e poucas horas antes de
ele nascer. Vênus, muito brilhante, é por isso conhecida como Estrela D’Alva, Estrela da Manhã,
Estrela Vespertina ou outros nomes similares.
Levando em conta estes aspectos, fica claro que o modelo aristotélico-ptolomaico, em sua
versão mais simples, não dá conta de fazer boas previsões. Por isso, mesmo que mantenhamos a
visão de mundo das esferas, precisamos aperfeiçoar as técnicas geométricas, para explicar essas
variações.
Uma forma eficiente é colocar mais esferas cristalinas, com inclinações ligeiramente diferentes
e com velocidades de rotação diferentes, arrastando umas às outras. Isso foi proposto já por
Eudoxo de Cnido, aluno de Platão e portanto colega de Aristóteles. De fato, já foi demonstrado
que qualquer movimento de uma linha sobre uma superfície esférica pode ser descrito com um
número suficientemente grande de esferas cristalinas homocêntricas (com o mesmo centro).
A estratégia de Ptolomeu foi diferente; facilmente compreensível mas, de forma sutil, colocando em xeque a cosmologia das esferas cristalinas. Para o problema de Mercúrio e Vênuos, sua
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solução foi a seguinte: o período de rotação das esferas de Mercúrio e de Vênus seria 365,25 dias,
como a da esfera solar. Contudo, Vênus não descreveria diretamente um círculo em torno da
Terra; ele descreveria um círculo em torno de um ponto, e esse ponto descreveria um círculo em
torno da Terra. Esse epiciclo descrito por Vênus seria tal que apareceria no céu com um diâmetro
angular de 47◦ , afastando-se do seu ponto central (que estaria sempre à frente do Sol) a leste e a
oeste por este valor (ver figura 1.3). Epiciclos podem ser usados, de forma parecida, para explicar
os movimentos retrógrados dos planetas.
Pensando na nossa concepção atual, os epiciclos ainda existem no nosso sistema solar. A Lua,
por exemplo, orbita o Sol em um epiciclo; a diferença é que, neste caso, a Terra está no centro
desse epiciclo – no caso de Vênus, era um ponto vazio.

Figura 1.3: Epiciclo de Vênus. Repare que, como as velocidades das esferas são as mesmas, essa posição
relativa é sempre preservada, e Vênus nunca se afasta muito do Sol.

Rigorosamente, os epiciclos não são compatíveis com as esferas cristalinas; eles não podem
ser encaixados nelas. Além disso, se as esferas de Mercúrio e Vênus têm a mesma velocidade
de rotação que a esfera do Sol, então como aplicar critério de ordenação dos planetas segundo a
velocidade de suas esferas? No início, esses problemas foram ofuscados pelo sucesso de Ptolomeu
com as tábuas babilônicas. Além disso, não eram problemas que afetavam a cosmologia, a visão
de mundo das pessoas (que, naquela época, não era tão ligada como hoje ao trabalho técnico dos
astrônomos). Entretanto, foram problemas percebidos pelos europeus que, séculos mais tarde,
estavam incorporando Aristóteles novamente à sua tradição. Um desses europeus foi Nicolau
Copérnico. Sua solução: criar um novo modelo que aperfeiçoasse as previsões geométricas e as
re-harmonizasse com as esferas cristalinas.
9- Até que horas, no máximo, Vênus pode ser visto no céu noturno, no verão da sua cidade?
E Mercúrio?
10- Até que horas, no máximo, Vênus pode ser visto no céu noturno, no verão da sua cidade?
E Mercúrio?
11- Qual o planeta com maior perı́odo sinódico em relação ao Sol, visto da Terra?
12- Visto de Vênus, qual o perı́odo sinódico da Terra em relação ao Sol? E visto de Marte?
13- (IAO 96) Desenhe um cı́rculo de tamanho arbitrário, representando a órbita terrestre. Desenhe, com base na tabela de elongações máximas (tabela 1.1), as órbitas de Mercúrio e de
Vênus. Estime os raios de suas órbitas, em UA.
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Tabela 1.1: Elongações máximas de Mercúrio e Vênus

Mercúrio: 1989-1990
Data
Leste Oeste
8 Jan 89
19◦
18 Fev 89
26◦
◦
30 Abr 89
21
18 Jun 89
23◦
◦
28 Ago 89
27
10 Out 89
18◦
◦
22 Dez 89
20
1 Fev 90
25◦
◦
13 Abr 90
20
31 Mai 90
25◦
11 Ago 90
27◦
24 Set 90
18◦
◦
5 Dez 90
21

20

Vênus: 1983-1990
Data
Leste Oeste
15 Jun 83
45◦
4 Nov 83
47◦
◦
21 Jan 85
47
12 Jun 85
46◦
◦
26 Ago 86
46
15 Jan 87
47◦
◦
2 Abr 88
46
22 Ago 88
46◦
◦
8 Nov 89
47
30 Mar 90
46◦

Capítulo 2

Copérnico
Nicolau Copérnico era alguém para quem harmonias eram importantes. Em certo sentido, sua
preocupação era melhorar a teoria ptolomaica nos aspectos em que ela não era suficientemente
boa, suficientemente harmônica. No ano de sua morte, 1543, foi lançado o livro em que ele procurava fazer isso, As Revoluções dos Orbes Celestes (em latim, De Revolutionibus Orbium Caelestium).
Neste livro, ele desenvolve e discute um novo modelo de universo, sobre o que comentamos
brevemente no volume 1. Vamos deixar que o próprio livro diga por nós:
Por essa razão, julgo necessário, antes de tudo, que cuidadosamente verifiquemos qual é a
relação entre a Terra e o Céu para que, ao investigarmos as coisas celestes, não ocorra de
ignorarmos as que estão próximas de nós e, por causa desse erro, atribuamos ao Céu o que
pertence à Terra.
(. . . )
É o caso, em primeiro lugar, da rotação diurna. Esta parece envolver todo o mundo, exceto a
Terra e as coisas que estão à sua volta. Contudo, se admitirmos que o Céu não tem nenhum
desses movimentos e que, ao contrário, a Terra gira de Ocidente para Oriente, refletindo atentamente, concluiremos que tudo se passa da mesma forma em relação ao nascer e se por do Sol,
da Lua e das estrelas. E como é o céu que contém todas as coisas e constitui todo o espaço onde
todos os corpos celestes têm o seu lugar, não se vê por que não é atribuído movimento ao que
está localizado, mas ao que não está.
(. . . )
Conseqüentemente, não nos envergonhemos de afirmar que toda a região contida entre a Esfera
da Lua e o centro da Terra passa através desse grande círculo, entre os restantes planetas, numa
revolução anual ao redor do Sol. O centro do Universo está próximo do Sol e, permanecendo
este imóvel, todo o movimento que aparece como seu é na realidade devido ao movimento da
Terra.
Mas porque o Sol no centro? Isso é tão contra-intuitivo, é uma idéia tão estranha! Na verdade,
Sol no centro, isso sim é misticismo! A idéia vem das seitas pitagóricas, na Grécia Antiga; o Sol,
de onde provinha toda a luz, deveria ser o Astro Rei, o centro em espaço e em importância do
Universo, tendo todos os outros como sua corte. Acontece que a tradição mística dos pitagóricos
passava por um certo revival na época de Copérnico; os textos das correntes rivais à aristotélica
estavam sendo paulatinamente traduzidos para o latim e chegando ao conhecimento da Europa,
fundando o que, nesse fim de Idade Média, ficou conhecido como hermetismo. Copérnico,
mesmo sendo um homem da Igreja, fazia parte dessa linhagem mística (havia muitos místicos na
Igreja, bem como muitos não-místicos). Mesmo com sua insistência em estar tratando unicamente
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do problema dos cálculos astronômicos, sua filiação à tradição hermética aparece de forma clara
em trechos de seu livro, como:
No meio de todos encontra-se o Sol. Ora, quem haveria de colocar neste templo, belo entra os
mais belos, um tal luzeiro em qualquer outro lugar melhor do que aquele donde ele pode alumiar
todas as coisas ao mesmo tempo? Na verdade, não sem razão, foi ele chamado o farol do mundo
por uns e por outros a sua mente, chagando alguns a chamar-lhe o seu Governador. [Hermes]
Trismegisto apelidou-o de Deus visível e Sófocles em Elektra, o vigia universal. Realmente o Sol
está como que sentado num trono real, governando a sua família de astros, que giram à volta
dele. (. . . ) Nós verificamos, portanto, nesta ordenação, a maravilhosa simetria do Universo e
da grandeza das esferas que não se pode verificar em qualquer outra circunstância.
Em seu livro, Copérnico explica os movimentos dos astros de forma mais simples (matematicamente) e mais harmônica, segundo a visão hermética. Muito bonito. Mas nem todos partilhavam da concepção de mundo hermética que, entre outras coisas, é muito mais contra-intuitiva.
Aliás, é uma concepção muito comum em seitas e reuniões de mistério: o mundo aparente é uma
ilusão, a verdade é algo mais profundo por trás dessa ilusão. Não era a concepção de Aristóteles;
este estava verdadeiramente interessado na verdade oferecida aos sentidos.
Segundo esse modelo de universo, a Terra não está parada, mas gira a uma altíssima velocidade, sem que nós sintamos. Além disso, ela não está mais no centro da criação; o Sistema
de Mundo é agora um Sistema Solar – o Sol, astro errante que iluminava a Terra, aqui é o astro
central da Ordem do Mundo. A Terra é que se torna um astro errante. Isso significa que a Terra é
como os outros planetas: não deve existir nenhuma distinção entre Céus e Terra, porque agora a
Terra também está nos céus, entre os planetas. E os planetas são iguais à Terra: cada um deve ser
uma Esfera Material própria, com sua própria terra, suas próprias águas, suas próprias plantas,
seus próprios seres vivos! É claro que nada disso são conclusões levantadas por Copérnico; mas
outros depois dele, como Giordano Bruno, iriam explorar bem mais intensamente as coisas por
este ponto de vista.
Olhemos com mais detalhes as conseqüências astronômicas/ matemáticas da concepção copernicana. Como dissemos, nessa nova perspectiva, é necessário distinguir entre as coisas, por
assim dizer “reais” e “aparentes”. As posições dos astros no céu, por exemplo, não são mais suas
posições reais, absolutas, mas posições aparentes, relativas à posição da Terra na sua própria
órbita. Imagine por exemplo como conjunções, oposições e quadraturas de planetas passam a ser
representadas como na figura 2.1

Figura 2.1: Posições especiais de um planeta interno e de um externo à Terra. Para o externo, C = Conjunção,
O = Oposição, QL e QO = Quadratura Leste e Oeste, respectivamente. Para o interno: CI = Conjunção
Inferior. CS = Conjunção Superior, MEL e MEO = Máxima Elongação Leste e Oeste, respectivamente.
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Ou melhor, como os planetas internos passam a ser representados! Nesse modelo, o fato
de nunca se afastarem muito do Sol é explicado simplesmente por eles terem órbitas internas à
Terra. Assim, em vez de conjunção e oposição em pontos opostos da órbita, os planetas internos
teriam conjunção inferior (quando mais próximo da Terra) e conjunção superior (quando
mais distante).
Nesta última situação é que são observados os trânsitos, que é quando a sombra do planeta
é vista se deslocando na superfície do Sol. Claro que isso só foi observado muito tempo depois,
com o telescópio.
14- Uma caracterı́stica bem marcante dos movimentos dos planetas no céu é o que chamamos
de movimento retrógrado ou “laçadas”: em certos momentos, durante sua trajetória no céu,
o planeta parece parar, caminhar na direção oposta no céu até um certo ponto e depois
retomar sua trajetória normal. Em princı́pio, com epiciclos de Ptolomeu, conseguia-se uma
explicação geométrica bem simples para o fenômeno (faça os desenhos e veja por você
mesmo!) – embora essa descrição geométrica acabasse não se mostrando tão simples assim,
em alguns casos. Neste modelo de Copérnico, com a Terra se movendo, é possı́vel uma
explicação geométrica simples do movimento retrógrado? (Mesmo que deixemos Copérnico
usar alguns epiciclos para acertar os detalhes)
15- (OBA 2006) Na figura 2.2 a esquerda, apresentamos como estão dispostos em suas órbitas
a Terra e Marte antes, durante e depois de uma situação de oposição e qual a trajetória
aparente de Marte no céu, observado a partir da Terra.

Figura 2.2: Figuras para o exercício 15

A última oposição de Marte ocorreu a 7/nov/2005 e a estação pós-oposição (uma das situações em que o planeta fica “parado” em relação às estrelas visto da Terra) em 11/dez/2005.
Em 23/fev/2006 observou-se o alinhamento de Marte com Aldebaran (a estrela mais brilhante da constelação de Touro e portanto chamada alfa do Touro ou alfa Tauris) e com
Bellatrix (a terceira estrela mais brilhante da constelação de Órion e portanto a gama de
Órion ou gama Orionis), o que é mostrado na figura 2.2, à direita. Para que lado Marte
estava se deslocando no céu por ocasião do alinhamento – leste ou oeste ?
16- (OBA 2002)
(a) Sabendo que as distâncias médias do Sol à Terra e do Sol a Vênus são, respectivamente,
150 e 108,5 milhões de km, estime, para uma cidade situada na linha do Equador, até
que horas, no máximo, se pode ver Vênus se o Sol se põe às 18h, sendo Vênus neste
dia um astro vespertino. Despreze o efeito da refração atmosférica.
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(b) O mesmo exercı́cio para Júpiter, raio 778,3 milhões de Km.
17- Imagine que viajemos a Marte. A que distância angular máxima do Sol podemos ver a
Terra? Se viajarmos a Netuno, qual será essa distância angular máxima? E se fôssemos a
Mercúrio, qual seria?
18- Em que locais/ocasiões Vênus pode ser visto à meia-noite?
19- Durante um eclipse lunar, a Lua pode cobrir Júpiter? E Vênus?
20- Em que condições ocorrem trânsitos de Vênus?
21- Sabendo que o perı́odo de revolução de Marte é quase o dobro do da Terra (684 dias), e que
os perı́odos de rotação dos dois planetas são muito próximos (o de Marte é 24 h 37 min),
calcule a diferença entre o dia solar e o dia sideral marcianos.
22- Fobos, um dos dois satélites de Marte, tem uma peculiaridade interessante: seu perı́odo
orbital é de 7,7 horas – muito menor que o perı́odo de rotação do seu planeta! Como deve
ser o movimento de Fobos no céu de Marte? Quanto vale seu perı́odo sideral, visto da
superfı́cie marciana? E o sinódico?
23- Fobos está a uma distância de 2,8 raios marcianos do centro do planeta. Quantas vezes
maior é o diâmetro da Lua vista no nosso céu que de Fobos visto no céu de Marte (o
diâmetro de Fobos é de 26km)?
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Se há uma lição importante a se passar nos nossos tempos, é a de que os seres humanos
é que fazem as coisas, que fazem o mundo como ele é. Se o universo copernicano se tornou
o universo como entendemos, é porque homens trabalharam para isso, e conseguiram que sua
visão se tornasse a visão compartilhada pelas comunidades. Assim, falar de Copérnico está
longe de ser suficiente para justificar a adoção da nova cosmologia; até ali, tratava-se somente de
uma visão de mundo minoritária que, apesar de estranha, acompanhada de cálculos geométricos
impressionantemente elegantes e simples. Ou, como dito por Thomas Kuhn, seu livro foi aceito
nos círculos astronômicos “apesar de, e não por causa de, suas estranhas hipóteses cosmológicas”.
Dentre os homens que transformaram a obra copernicana em cosmologia para além de modelo matemático1 , podemos começar mencionando Galileu Galilei. Como ainda veremos, ele
foi um nome muito importante nas discussões físicas e cosmológicas do século XVII. Para a
cosmologia, sua contribuição gira em torno de um curioso e inovador instrumento, inventado
por navegadores holandeses: tratava-se de um tubo com duas lentes que permitia, a grandes
distâncias, ampliar as imagens das partes do navio, até mesmo para se ver a bandeira que se
aproximava. Naturalmente, uma grande arma contra ataques de piratas – quanto antes se pudesse reconhecer o navio como inimigo, mais fácil era fugir dele. Quando soube da invenção, o
matemático e engenheiro de Pisa ficou empolgadíssimo, e de pronto construiu sua própria cópia
do instrumento. Mas ele estava menos interessado em navios do que em outras coisas, como
aquela que foi a primeira coisa que os povos antigos viram ao olhar para cima.
Galileu foi mesmo muito importante no reconhecimento do universo copernicano. Suas primeiras e mais marcantes contribuições datam de 1610, num dos seus livros mais famosos: o
Nuncius Sidereus (“A Mensagem das Estrelas”).
A primeira observação relatada se trata do limite entre luz e sombra na superfície da Lua,
em uma certa fase. Ao contrário do que parece a olho nu, esse limite não é um arco perfeito,
mas uma linha cheia de irregularidades, cheia de “pontas” que variam conforme a sombra anda.
O genial foi como Galileu interpretou essas irregularidades: como acidentes de relevo! Isso
mesmo; a Lua (e, como ele imaginava, os outros planetas também) é tão similar à Terra que tem
montanhas, escarpas, planícies, vales. . . Além do que, as manchas escuras na superfície lunar não
possuem essas pontas, são bem mais regulares – como mares! Não é de se esperar que nosso astro
companheiro também possua vegetação, animais, habitantes como os da Terra?
A segunda observação descrita no Nuncius, que nos interessa, diz respeito a quatro pequenos
“planetas” (astros errantes) que não eram vistos a olho nu, e que nunca se afastavam muito de Jú1 Essa distinção lembra a que Thomas Kuhn faz do que são as características de um esquema conceitual: (i) economia
conceitual, resumindo longuíssimos relatos e tabelas e observações em uma simples fórmula ou princípio; e (ii) crença do
cientista, sendo o esquema a forma como o cientista acredita que o mundo realmente é. Tudo o que falamos sobre a Esfera
Celeste, por exemplo, falamos por que é um resumo conceitual fabuloso, de onde se pode visualizar facilmente quase
todos os fenômenos celestes, mesmo apesar de não ser mais um modelo que encaramos como “real”.
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piter. Assim, da mesma maneira que já era garantido que pelo menos Vênus e Mercúrio giravam
em torno do Sol, a Lua em torno da Terra, esses quatro novos corpos deveriam girar em torno de
Júpiter2 . Além disso, fica aqui desacreditada de vez a idéia da Terra como centro do Universo;
um universo assim não pode ter senão muitos centros, cada um tendo os próprios corpos que
orbitam ao seu redor, constituindo seu próprio sistema. É de se esperar, também, que cada uma
das estrelas no céu seja também centro de seu próprio sistema, como o Sol, cada uma com seus
próprios planetas orbitantes, e assim inumeráveis corpos num imensurável universo. . . Foi o que
o frade Giordano Bruno defendeu com tanto fervor: a infinitude do universo e a infinita multiplicidade de toda a criação. Um universo com oito esferas não é digno daquele Deus. A infinita
obra de Deus louva sua infinita grandeza.
Com o modelo de Copérnico, esse grande epiciclo se tornava desnecessário (embora permanecessem os menores, para as pequenas correções); mas ninguém contava com o fato de que os
dois modelos faziam previsões diferentes sobre a iluminação do Planeta da Manhã. Algumas
décadas depois é que Galileu conseguiu observar fases de Vênus, como as da Lua!, dando mais
um ponto para a teoria copernicana!
24- Explique a diferença entre as fases que Vênus teria no modelo dos epiciclos de Ptolomeu e
no modelo de Copérnico. O que Galileu deve ter observado que o fez concluir que Vênus
realmente girava em torno do Sol? Sem querer dar a respostas mas já dando, aqui vai a
figura:

Figura 3.1: Fases de Vênus

25- Marte também passa por diminuições de brilho, mas não tão evidentes quanto as de Vênus.
De fato, não há a fase nova, nem as fases muito delgadas. Explique porque, e como isso
possibilitou a Galileu suas conclusões sobre a posição de Marte em relação à Terra.
26- Para os outros planetas, ocorre o mesmo fenômeno, as fases? Se sim, porque Galileu só os
observou em Vênus e em Marte?
27- Nossa Lua é visı́vel a olho nu de Vênus? O que isso poderia significar para um Galileu
venusiano, que estivesse testando os primeiros telescópios da história de seu planeta?
Repare, entretanto, que o livro de Galileu não é astronômico. Em nenhum momento ele
discute a qualidade da descrição dos dados; números nem precisam aparecer. A discussão é
eminentemente cosmológica, e o telescópio de Galileu não serve para nada além de reforçar seus
2 Essas luas ficaram, graças a isso, conhecidas como Luas Galileanas. Galileu mesmo referia-se a elas por números:
Lua I, II, III e IV. Mais tarde, contudo, elas também ganharam nomes provenientes da mitologia grega, mais precisamente
de quatro das amantes de Zeus (Júpiter): Io, Europa, Ganimedes e Calisto.
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argumentos a favor de uma nova visão do universo. Isso fica claro nas sua obra máxima: Dialogo
sopra i Due Massimi Sistemi Del Mondo, Tolemaico e Copericano (Diálogo sobre os Dois Máximos
Sistemas de Mundo, Ptolomaico e Copernicano).
Comecemos pelo título, que já apresenta um problema: não havia dois, mas três modelos
astronômico-cosmológicos vigentes na época. O astrônomo observacional Tycho Brahe havia
desenvolvido um terceiro, que na verdade era o mais aceito dos três, no tempo de Galileu, porque
unia o melhor dos mundos: levava em conta as melhorias geométricas e harmônicas introduzidas
por Copérnico, mas dispensava os problemas físicos e cosmológicos que aquele havia criado.
Tratava-se do seguinte: Mercúrio e Vênus devem mesmo girar em torno do Sol, o contrário não
podia mesmo ser sustentado. Também é melhor que Marte, Júpiter e Mercúrio orbitem o Sol.
Mas isso não significa que a Terra também precisa girar em torno do Sol. De fato, mesmo que os
demais planetas girem em torno do Sol, este pode girar em torno da Terra! Afinal, a Lua mesma
não faz isso, mesmo segundo Copérnico?

Figura 3.2: O universo de Tycho Brahe, tirado de seu próprio livro, De mundi aetherei recentioribus phaenomenis
(Fenômenos recentes no mundo etéreo), Uranibourg, 1599. Intuitivo como o de Aristóteles e de Ptolomeu,
harmônico e bem constituído como o de Copérnico.

Talvez Galileu pensasse que levar em conta o modelo de Tycho enfraqueceria seus argumentos
contra o universo de Ptolomeu, a favor de Copérnico. Talvez realmente não achasse que fosse
um modelo original, ou que merecesse ser levado a sério. De uma forma ou de outra, o livro de
Galileu não menciona a existência do modelo que era mais usado.
O livro está organizado em forma de diálogo, entre Filipo Salviati, defensor do copernicanismo e Simplício (interessante a escolha do nome. . . ), defensor da tradição e de Aristóteles. A
primeira parte do livro dedica-se a mostrar como o universo aristotélico/ptolomaico é insustentável. Na segunda parte, Salviati se dedica a refutar um a um os argumentos contra o movimento
da Terra. É nesta parte que Galileu tem que se contorcer mais, e nascem as idéias físicas mais
interessantes. Afinal, é impossível conceber uma Terra movendo-se, com pessoas em cima dela,
sem pensar em inércia ou no princípio de relatividade dos movimentos.
28- Um argumento forte usado contra o movimento da Terra era que uma bola jogada para cima
cairia de volta na Terra em outro ponto, já que o planeta mudaria de posição enquanto a
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bola subisse. O contra-argumento dessa idéia só foi possı́vel bem depois de Copérnico ter
enunciado a sua teoria; o novo modelo só se tornou completo com a Mecânica de Newton.
Refute o argumento da bola usando uma idéia newtoniana.
Em suma, nas palavras de Paolo Rossi,
O Dialogo não é um livro de astronomia pelo fato de não expor um sistema planetário.
Totalmente voltada a demonstrar a verdade da cosmologia copernicana e esclarecer as
razões que tornam insustentável a cosmologia e a física aristotélica, a obra não aborda
os problemas dos movimentos dos planetas e de uma sua explicação.
Mesmo na apresentação do esquema astronômico de Copérnico, Galileu é muito menos cuidadoso que o autor original, além de suas próprias contribuições astronômicas serem problemáticas.
A rigor, como confiar que um instrumento como o telescópio realmente mostre as coisas reais
ampliadas, uma vez que não existia uma teoria óptica que o justificasse ou explicasse o seu funcionamento? Mas isso não impediu que Galileu usasse o telescópio como um argumento poderoso
a seu favor, nem fez com que deixasse de enxergar as montanhas lunares, os mares e a atmosfera
do satélite, que justificaria que há outros mundos como o nosso.
Claro, pode-se argumentar também que o telescópio de Galileu era muito “primitivo”, continha muitas aberrações. Tanto que, no mapa de Galileu da superfície da Lua, aparecem muitas
crateras que não são observadas hoje. Podemos argumentar que essas aberrações foram as que
fizeram Galileu ver uma atmosfera lunar, ente em cuja existência não acreditamos hoje. Mas, embora a aberração deva ter contribuído de fato para isso, é um argumento claramente insuficiente.
O que de mais interessante mostra este exemplo é como as nossas concepções teóricas prévias
(que sempre existem) condicionam a nossa observação – mesmo porque são elas que vão determinar o que estamos procurando, que perguntas vamos fazer à natureza. Galileu certamente
não fez observações inocentes da Lua e de repente a Verdade o iluminou; ele sabia muito bem o
que estava procurando, que ponto de vista ele queria provar, fazer vencer. Assim, a importância
de Galileu, muito mais do que como observador ou teórico, é como polemista, como defensor
apaixonado de um sistema que, encarado como visão de mundo, tinha muito contra si mesmo.
Se o conhecimento humano é produzido como fruto de ardentes debates entre intelectuais, em
poucos deles isso fica tão claro como em Galileu.
Para encerrar o assunto, fiquemos com uma poesia inglesa que retrata o clima de confusão e
mudanças da época3 .
A nova filosofia colocar tudo em dúvida
o elemento Fogo se apagou por completo,
O Sol está perdido bem como a Terra; e em homem algum
a mente não lhe ensina mais onde encontrá-la.
Os homens confessam espontaneamente
que este mundo está acabado,
enquanto nos planetas e no firmamento
muitos procuram o novo. E vêem que o mundo
está despedaçado mesmo em seus átomos.
Tudo cai aos pedaços, toda coerência desapareceu,
toda justa providência, toda relação:
príncipe, súdito, pai, filho são coisas esquecidas,
porque cada homem pensa ter conseguido, sozinho,
ser uma Fênix. . .
John Donne, Anatomy of the World. 1611
3 Citado

28

de Lovejoy, A. A Grande Cadeia do Ser.

Capítulo 4

Pós-Copérnico II: Observadores
Décadas antes de Galileu, entretanto, o debate já estava estabelecido no meio dos astrônomos
profissionais. Aqui, o personagem de destaque é um dinamarquês, longe do centro em que
ferviam os debates1 Tycho Brahe, o maior astrônomo observacional da história da astronomia.
Suas primeiras observações datam de 1563, quando Tycho tinha 16 anos, e continuaram por
toda a vida, chegando a uma precisão assustadora. Dono de técnicas inovadoras e dos melhores
instrumentos até então construídos.
Na noite de 11 de Novembro de 1572, voltando para casa, o jovem Tycho (então com 26 anos)
viu na constelação da Cassiopea uma estrela muito brilhante, que ele nunca havia visto antes!
Observando cuidadosamente, de fato, via-se que antes ela não existia! Medindo sua paralaxe, ele
chegou então à impressionante conclusão de que aquele brilho estava muito além das distâncias
planetárias – na altura das estrelas fixas! Neste ponto, não era possível seguir Aristóteles e
relegar aquilo a um fenômeno atmosférico. No ano seguinte, 1573, Tycho publica o livro De
Stella Nova (Sobre a Estrela Nova), explicando suas observações. A Nova Estrela teve o seu brilho
cada vez mais tênue, até que ela desapareceu definitivamente no começo de 1574. De todas as
transformações pelas quais o céu passava, então definitivamente não seria mais imutável.
Dois anos depois da publicação do livro, o astrônomo ganhou um singelo presente do rei
dinamarquês: uma ilha! Era a ilha Hveen, no Mar do Norte, habitada por 40 famílias (que então
se tornariam súditas de Tycho), onde se financiaria observatórios e laboratórios dotados com o
que havia de mais moderno em termos de observação (ainda não telescópios), bem como um
centro de ensino para jovens astrônomos. O observatório foi chamado de Uranibourg, o Castelo
dos Céus2 , para onde os melhores astrônomos da Europa passaram a convergir.
Lá Tycho prossegue seu estudos sobre a paralaxe dos corpos errantes; observando o cometa
de 1577, conclui que também ele se move acima da órbita lunar, entre os demais planetas. Em
carta a um de seus discípulos, escreve:
Na minha opinião, a realidade de todas as esferas deve ser excluída dos céus. Os
cometas não seguem a lei de nenhuma esfera, mas agem em contraposição a elas.
O céu não é um corpo duro e impenetrável, composto de esferas reais, como muitos
acreditaram até o presente momento, mas é fluido e livre, aberto em todas as direções,
de tal forma a não colocar qualquer obstáculo à livre corrida dos planetas. (. . . ) As
esferas não existem realmente, são admitidas somente em benefício da aprendizagem.
1 O centro político da Europa, naquele tempo, era a Itália. Era onde ficavam os reinos e as cidades mais poderosas
(Gênova, Veneza, Florença...) e onde ficava o maior poder político: o do papa. O Reino da Dinamarca, por outro lado,
não tinha nenhuma importância especial.
2 Na mitologia grega, Ouranós é o nome dado ao deus dos céus, ou mesmo ao próprio céu. Ouranós é marido de Gaia,
a Terra, e lança sobre ela seu líquido reprodutivo - a chuva - que gera toda a vida na Terra.
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Com a ascensão do novo rei dinamarquês, terminou o financiamento à ilha dos céus, e Tycho
deixou Uranibourg e a Dinamarca em 1597, mudando-se para a corte de Praga. Lá contratou
como assistente um jovem astrônomo alemão, com quem o prestigiado dinamarquês já vinha
trocando correspondências. O astrônomo alemão era Johannes Kepler e o trabalho era elaborar
um modelo descrevendo o movimento de Marte, usando os novos e superiores dados que Tycho
obtivera em Uranibourg. Kepler aceita o emprego em 1600, mas seu chefe morre logo depois, em
1601, deixando-o sozinho com o abacaxi.
Foram setenta tentativas de Kepler, todas descritas por ele mesmo em um livro (ele achava
fundamental que, para entender suas idéias, as pessoas conhecessem em detalhes os caminhos que levaram a elas). Ao contrário de Tycho, Kepler era um vigoroso defensor do universo copernicano. Ele tentou todas as variações de universo centrado no Sol, introduziu epiciclos, equantes, tentou outras figuras geométricas, círculos achatados, círculos com centro deslocado. . . Conseguiu previsões que se diferiam dos dados observacionais de Tycho por no máximo
8’ de arco, um erro aceitável por qualquer astrônomo. Mas não por Kepler. Ele confiava na
acurácia de seu predecessor; não admitia um erro menor que 4’ nas observações!
Kepler estava quase desistindo, até que se voltou ao movimento da Terra (que era tomado
como certo por ele). A velocidade do Sol (da Terra) era maior quando eles estavam mais próximos
e menor quando eles estavam mais afastados. Partindo de uma premissa errada e efetuando
cálculos que continham erros que anulavam o erro da premissa (!), Kepler então chega a uma
conclusão relevante: seja qual for a forma da órbita, a linha que liga o Terra ao Sol varra áreas iguais
e tempos iguais (o que ficaria conhecido como Segunda Lei de Kepler). Se vale para a Terra, deve
valer também para Marte, bem como para todos os outros planetas. Se o planeta se afasta e
se aproxima, ele passou a tentar modalidades de círculos ligeiramente achatados – até que, em
1606, finalmente conseguiu uma forma geométrica simples e aceitável: a elipse! Os planetas se
moveriam em elipses em torno do Sol, o que se tornaria a Primeira Lei de Kepler.

4.1

A Elipse

Uma elipse pode ser construída como uma curva achatada entre duas circunferências: tangenciando uma interna e outra externamente, em seus pontos opostos. Escolhendo um mesmo
espaçamento angular em cada um dos círculos e traçando retas horizontais do interior e verticais
do exterior, obtemos os pontos da curva que nos interessa.

Figura 4.1: Elipse achatada entre dois círculos.

Outra forma é a seguinte: Fixe dois gravetos de madeira no chão, a uma distancia qualquer.
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Tome depois uma corda; amarre as duas extremidades da corda nos dois gravetos. Pegue um
terceiro graveto, com a ponta fina, e ponha-o em pé, apoiado na corda. Vá movendo o graveto de
forma que ele sempre esteja apoiado na corda e as duas partes da corda (entre o graveto solto e
cada um dos gravetos fixos) permaneçam sempre esticadas. O desenho feito no chão pelo graveto
móvel é o que chamamos de elipse: o conjunto de todos os pontos cuja soma da distância de dois
outros pontos é fixa. Esses dois pontos, das extremidades da corda, são os focos da elipse; a
distancia entre eles, portanto é a distancia focal.
Fazendo uma construção mais formal: tome dois pontos quaisquer, F1 e F2 (serão os focos da
elipse) separados por uma distância 2c (o motivo de ser 2c e não c é comodismo futuro). Marque
agora todos os pontos tal que a soma da distância do ponto até F1 com a distância do ponto até
F2 seja uma constante, 2a. O resultado é a curva vista na figura 4.2.

Figura 4.2: A Elipse

Alguns pontos notáveis da elipse são dois: os que ficam na reta que liga F1 a F2 e os dois que
ficam na reta perpendicular a essa passando pelo ponto médio entre F1 e F2 (o centro da elipse).
Os primeiros dois pontos estão a uma distância a do centro da elipse. Fica fácil perceber que a
distância aos focos é a − c. Os outros dois estão a uma distância a de cada um dos focos.

Figura 4.3: Quatro elipses de excentricidades 0, 0,1, 0,5 e 0,8. Repare que a primeira (uma circunferência
perfeita) e a segunda (mais excêntrica que as órbitas da maior parte dos planetas), são quase indistinguíveis.
Na quarta elipse, por outro lado, os focos quase tocam a borda.

É fácil perceber que, quanto maior a distância 2c entre os focos, em relação à distância 2a
dos pontos, mais achatada é a elipse. Assim, para medir o grau de achatamento de uma elipse,
definimos sua excentricidade como:
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e=

c
a

Ela varia entre zero (caso em que c = 0 e a elipse se torna uma circunferência!) e um (caso em
que c = a e os pontos estão todos em um segmento de reta, no caso de b ser igual a 0, ou uma
parábola). Para a órbita de Marte, e = 0, 093; para Vênus, e = 0, 0068. Ou seja: as órbitas são
muito próximas da circunferência, e por isso foram necessárias observações muito precisas para
que as circunferências não fossem suficientes para descrever os movimentos.

4.2

De volta ao assunto

Os resultados de 1606 são publicados no Astronomia Nova, em 1609 – ano em que Galileu
observava o céu com o telescópio. O livro explica detalhadamente todas as tentativas de ajustar
a órbita de Marte, bem como suas duas conclusões mais acertadas, que deveriam ser estendidas
para todos os planetas: as órbitas planetárias são elipses (o que seria encarado como a Primeira
Lei de Kepler) e os planetas se movem nessas elipses de forma que a velocidade da área orbital
varrida é sempre a mesma (o que se tornará a Segunda Lei) .
É relevante dizer que o Kepler, como Galileu, não escreveu lei alguma. Diferente de Newton,
ela não pensava no universo como funcionando por leis. Ele, bem como muitos de seus contemporâneos, estavam fundamentalmente interessados nas harmonias que reinavam no universo. O
sistema criado por Deus e presidido pelo luminoso Sol deveria ser belo e harmônico; todas as
coisas, celestes e terrestres, estavam de alguma forma relacionadas. O que esses homens queriam
era, justamente, contemplar essas relações. Se a caricatura de Galileu é a de um polemista, a de
Kepler pode ser a de um místico. Em sua linguagem, em suas crenças, nele é que se vê mais
claramente a associação do misticismo e do hermetismo com a defesa do universo copernicano
governado pelo Sol.
Quando jovem, Kepler já havia escrito um livro buscando harmonias celestes; para ele, a
distância entre as esferas de Saturno e Júpiter era a exata para que se inscrevesse um cubo entre
elas; entre a de Júpiter e a de Marte, se inscreveria um tetraedro, e assim para os outros sólidos
regulares (octaedro, dodecaedro e icosaedro). O livro, Mysterium Cosmographicum, foi o meio
pelo qual Tycho soube da existência do jovem. A idéia era muito bela, harmônica, mas não podia
ser sustentada seriamente pelas observações. Mesmo assim, Tycho ficou bastante interessado na
obra, o que iniciou o contato entre eles3 .
Sua vida passou, muitas obras importantes foram concluídas e o interesse pelas Harmonias
do Mundo nunca esfriou – como se pode ver no seu grande livro de maturidade, Harmonices
Mundi, de 1618 (já com 47 anos de idade). Neste livro, Kepler poderia finalmente realizar suas
aspirações de juventude, e desta vez levando em conta a crítica que Tycho fez, muitos anos antes,
ao Mysterium Cosmographicum: as harmonias devem ser buscadas depois das observações, e não
antes delas.
No seu livro de maturidade, Kepler insiste na associação entre harmonia musical e harmonia
planetária – cada planeta corresponde a uma nota, faz uma voz: o Universo é uma grande
Sinfonia. Desta vez, tudo partindo dos dados observacionais de Tycho, tratados por todos esses
anos. No terceiro capítulo do livro, ele relata uma interessante conclusão:
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
suas distâncias médias, isto é, entre suas próprias órbitas.
3 Galileu, por outro lado, repudiava esse lado em Kepler. Ele não entendia como alguém iluminado, que compreendia a verdade do universo copernicano, podia dar-se àquelas harmonias, a ações a distância, ou a qualquer daquelas
infantilidades místicas.

32

Volume 3 - Mecânica

Capítulo 4: Pós-Copérnico II: Observadores

Em linguagem matemática contemporânea: Sendo P1 e P2 os períodos de dois planetas, e a1
e a2 os raios médios de suas órbitas, temos que
P1
=
P2



a1
a2

3
2

Dito de outra maneira: o quadrado do período de um planeta é proporcional ao cubo do raio
médio de sua órbita; a razão entre eles é uma constante, igual para todos os planetas.
P2 = ka3
Relação que ficaria conhecida mais tarde como Terceira Lei de Kepler. Pela primeira vez, tratase de um princípio que rege a natureza e foi deduzido exclusivamente da comparação entre dados
observacionais sistemáticos. Poderíamos dizer, “a primeira lei observacional escrita”! Quantos
legados à ciência deixados por um místico!
29- Sem conhecer gravitação, o que garante que o perı́odo orbital de Marte seja maior que o da
Terra?

4.3

Titius e Böde

Muito tempo depois de Kepler, outra proposta harmônica importante, embora muito menos
bela, foi criada em 1766 por Johan Daniel Titius, e publicada sem citação em 1772 por Johan Elert
Böde. A então chamada Lei de Titius-Böde dizia o seguinte em relação as distâncias médias dos
planetas ao Sol: comece com o número 0,4, a primeira distância. Agora some 0,3: 0,7 é a segunda
distância. Agora some de novo 0,3, e terá 1, a terceira distância. Agora vá somando o dobro do
que somou da última vez: para a quarta distância, some 0,6; para a quinta, 1,2 e assim por diante.
Algebricamente:
a = 0, 4 + 0, 3 × 2n
A comparação da lei de Titius-Böde com os valores observacionais medidos pode ser vista na
tabela 4.1.
Tabela 4.1: Comparação da lei de Titius-Böde com os valores observacionais medidos. Os corpos marcados
com asterisco (*) não eram conhecidos na época em que a lei foi formulada.

Planeta
Mercúrio
Vênus
Terra
Marte
*Ceres
Júpiter
Saturno
*Urano
*Netuno
*Plutão

n
−∞
0
1
2
3
4
5
6
—–
7

A (UA)
0,4
0,7
1
1,6
2,8
5,2
10
19,6
—–
38,8

Distância Média Observada
0,39
0,72
1
1,52
2,77
5,2
9,54
19,18
30,06
39,52
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Essa lei só ganhou importância em 1781, quando William Herschel descobriu Urano, que
estava exatamente onde a lei previa (n=6). Então passou-se a afirmar que algum corpo deveria
estar no buraco de n = 3; em 1801, Ceres foi observado pela primeira vez. Contudo, em 1846,
por perturbações na órbita de Urano, Netuno foi descoberto, e sua distância era muito diferente
da prevista pela lei para n = 7. Além disso, foram sendo descobertos mais objetos com órbitas
próximas à de Ceres (no que se configuraria como Cinturão de Asteróides); diante dessas coisas,
a lei foi ficando fisicamente desacreditada, relegada a uma mera coincidência geométrica.
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Kepler encerrou as discussões geométricas e observacionais sobre o sistema de mundo. Tornouse consenso que o dele era o esquema geométrico que descrevia de forma mais simples as observações planetárias – era o modelo que descrevia melhor as melhores observações já feitas, as
de Tycho. Mas os aspectos descritivos não eram suficientes; faltava preenchê-los com as explicações físicas, materiais. Um problema que se punha imediatamente ao novo sistema era o da
gravidade dos corpos. Se antes, a gravidade era a tendência dos objetos irem em direção ao centro
do Universo, graças aos elementos pesados que o compunham, agora que o centro é onde está o
Sol – ou pior, não há centro – o que dizer? Mesmo a teoria dos quatro elementos fica deficiente!
Copérnico mesmo esboçou uma resposta, ainda que bastante incipiente:
Havendo, pois, vários centros, não será temerário duvidar se o centro do mundo será,
de fato, o centro da gravidade terrestre, ou qualquer outro ponto. Quanto a mim,
penso que a gravidade outra coisa não é senão um certo desejo natural das partes
para que se encontrem na sua unidade e integridade, reunindo-se em forma de esfera.
Com isso cada planeta, cada esfera material, terá a própria gravidade, bem como tem seus
próprios corpos que os orbitam. Cada planeta é, de fato, um micromundo. Mas os corpos
orbitantes também precisam de uma explicação, agora que não faz mais sentido falar do éter que
tende a se mover em círculos. Será que, como Descartes sugere, o movimento dos planetas é
gerado por algum movimento material, que os arrasta ou os faz girar de alguma forma? Ou há
alguma ação oculta que gera esse tipo de trajetória? Será que há alguma relação com a gravidade
– que afinal também não tem ainda uma explicação satisfatória?
Além do mais, a falta de simetria das órbitas elípticas agrava o problema da física dos movimentos celestes: nesta situação, o “movimento circular natural dos corpos celestes” já não tem
nenhuma validade, porque o movimento não é mais circular. Além disso, em especial depois
das observações de Galileu, não há mais nenhum motivo para considerar a física celeste diferente
da física terrestre. De alguma forma, era necessário explicar as razões físicas para os movimentos
elípticos. O próprio Kepler, que não conhecia a inércia, sugerira uma: o Sol emana certos “raios”
que, como os de luz, vão enfraquecendo conforme se afastam do centro. Esses raios, conforme o
Sol gira, geram uma força motriz nos planetas, fazendo-os percorrerem suas órbitas (repare que
a explicação está de acordo com a Segunda Lei de Kepler1 ).
Contudo, essa hipótese não se sustentaria durante muito tempo; dentre outros motivos, porque a rotação do Sol (calculada pela observação das manchas solares, feita na época com o
1 Como

visto na definição de fluxo luminoso, os raios se espalham com o quadrado da distância. Por outro lado, a
área de um setor esférico (podemos considerar setores esféricos, se estivermos pegando setores suficientemente pequenos
cresce com o quadrado do raio. Assim, os dois efeitos se cancelam e a incidência destes “raios magnéticos” por unidade
de área deveria ser constante – gerando uma velocidade constante por unidade de área.
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telescópio) era demasiado rápida para estar de acordo com a teoria. Mas a proposta – mística,
condenada por Galileu – de que o Sol podia, à distância, fazer os planetas se moverem, esta permaneceria viva em uma das correntes do debate. Pelo menos cinco gerações de físicos, naquelas
décadas, trabalharam para uma versão mais aperfeiçoada da idéia.

5.1

Descartes

Claro, como toda discussão, existem sempre as opiniões rivais. Aqui podemos voltar a citar
o francês René Descartes. Descartes marca sua posição por defender os fundamentos racionais
do conhecimento humano (penso, logo existo) e a descrição matemática, algébrica, da geometria
(pense no plano cartesiano e em toda a sua aplicação na descrição das formas). Além disso,
ele foi um dos principais nomes defensores da “filosofia mecânica”: todo o universo pode ser
descrito por leis e analogias com processos mecânicos; tudo, até mesmo o funcionamento do
corpo humano: Afinal, os vasos sanguíneos não funcionam como um sistema hidráulico, cujo
bombeamento se faz pelo coração? Os músculos e articulações não são como sistemas de cordas,
molas e polias, usados como tração para realizar trabalhos? Os movimentos do pulmão, dos
intestinos, da bexiga, todos funcionando em termos de contração e expansão; todos podem ser
imitados pelas máquinas.
Assim, como defensor da visão de mundo mecânica, Descartes não podia explicar movimentos de corpos se não fosse por contato entre eles. Segundo sua teoria, o universo inteiro era
preenchido por matéria, por um líquido composto de pequenas partículas; para ele a existência
do vácuo era impossível (assim como para Aristóteles)2 . Sendo mais profundo, o espaço e a
matéria contida por ele não são coisas diferentes: o espaço é definido pela matéria e pelas suas
posições relativas. Um universo que aqui não era mais esférico e fechado (as esferas já haviam
ruído, bem como a esfera das estrelas fixas), mas indefinidamente estendido, moldado por matéria indefinidamente abundante. Neste universo, o movimento não é um processo, mas um estado
natural dos corpos – e assim é retomada a idéia galileana de inércia. Mas aqui sim a inércia é a
tendência de se mover indefinidamente em linha reta; não há mais espaço para movimentos circulares no universo do plano cartesiano3 : toda curva é uma composição de movimentos lineares
(no eixo x e no eixo y, por exemplo).
Diferente de Galileu, que estava mais argumentando em defesa de uma idéia do que construindo um corpo sólido de conhecimento, em Descartes vemos a genuína construção de um
sistema físico completo, de um novo universo, uma nova ordem geral que abarcasse todas as coisas.
O primeiro candidato a substituir, como um todo, a velha visão de mundo de Aristóteles. Esse
era o propósito do seu Principia Philosophiae (Princípios de Filosofia). Articulado matematicamente, partindo, como Newton, de leis gerais do universo, é um dos primeiros, naquele debate,
a discutir a origem do universo: a partir do estado inicial e regido pelas leis gerais que o regem,
como o universo se desenvolveu e chegou a ser como ele é hoje?
Para os movimentos celestes, enfim, Descartes usaria a idéia de força centrífuga. Como o
movimento natural é o movimento retilíneo, quando a matéria se move circularmente, ela tende
a se desviar, a se afastar do centro da sua trajetória. Assim, da agitação inicial da matéria,
formaram-se turbilhões, vórtices, em torno das quais a matéria se afasta, girando. No centro
de um dos inúmeros vórtices condensou-se o Sol. Em torno gira um turbilhão de matéria sutil e
outros corpos condensados – os planetas. Mas a Terra mesma também é o centro de um turbilhão,
no qual gira a Lua; da mesma forma, em torno de todas as estrelas do universo há turbilhões e
matéria girando e escapando centrifugamente.
2 Sobre
3 Para
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o vácuo: Se existisse um nada existente, seria uma realidade contraditória.
Galileu o movimento retilíneo infinito era impossível; “corpos não se movem para onde é impossível chegar”.
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Figura 5.1: Página do próprio Principia Philosophae mostrando os vórtices. Repare, no detalhe do centro, o
sistema solar.

Em contraposição aos racionalistas e mecanicistas havia os empiristas ingleses, resumidos
na figura de Francis Bacon. Descartes era bastante criticado pelos empiristas por não se perguntar como a natureza efetivamente age, mas ficar discutindo como ela deve agir. O francês
certamente não ouviu o conselho de Tycho a Kepler. E nem tinha a intuição de um astrônomo
observacional, porque nunca fora um. Havia também outras correntes, como as dos atomistas, de
Pierre Gassendi; havia os defensores da filosofia magnética – já então tidos mais unanimemente
como “místicos”. Mas a física e a mecânica celeste como conhecemos brota, enfim, a partir do
empirismo inglês: da figura de Isaac Newton.
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Capítulo 6

Newton e o fim da curva
Embora historiadores tenham ocasionalmente criado vívidas argumentações sobre se Copérnico
é, na verdade, o último dos antigos ou o primeiro dos modernos astrônomos, o debate é em
princípio absurdo. (. . . ) Isto é como perguntar se uma curva em uma estrada, tipicamente reta
afora a curva, pertence à porção de estrada reta que a precede ou à porção que vem depois dela.
A curva pertence igualmente às duas seções, ou não pertence a nenhuma. Ela marca um ponto
de virada na direção em que a estrada progride, da mesma forma que o De Revolutionibus
marca um desvio na direção em que o conhecimento astronômico vinha se desenvolvendo.
Thomas Kuhn, The Copernican Revolution

Newton é a figura de convergência da discussão. Se o problema foi aberto por Copérnico
nas suas considerações astronômicas e geométricas, e depois desenvolvido paralelamente em
diferentes vertentes, ele se resolve em Newton e, depois, na aceitação universal da sua teoria.
Sua obra mecânica é filha da postura empírica, muito preocupada com as bases experimentais
e observacionais de suas asserções. Mas também é filha do mecanicismo, estabelecendo bases
matemáticas para o funcionamento do que é observado (como se pode ver pelo próprio título da
sua famosa obra: Princípios Matemáticos de Filosofia Natural). É herdeiro das discussões sobre
inércia e também das discussões sobre como o Sol poderia fazer girar os planetas. Das discussões
sobre vácuo e sobre espaço infinito.
Até hoje, a física que estudamos na escola é a Física Newtoniana, ou outras teorias fortemente
baseadas nela. Exploraremos melhor esta física na próxima unidade, mas podemos resumir aqui:
• Espaço infinito como o de Descartes, mas absoluto, independente da matéria contida nele.
Por isso, o vácuo não é só permitido como é predominante.
• Tempo também absoluto, seguindo sua marcha independente do que ocorre.
• Movimentos regidos por três leis: a primeira delas é a inércia retilínea de Descartes, mas
aqui associada à massa, à quantidade de matéria; a segunda estabelecendo a relação entre força e mudança de movimento; a terceira, a reciprocidade das forças nas diferentes
interações.
Contudo, o que mais nos interessa aqui é algo não mencionado na escola: que a principal das
bases experimentais que sustentaria e daria credibilidade ao universo de Newton é nada menos
que as observações de Tycho Brahe dos planetas, na forma explicada por Kepler. Em outras
palavras: o que deu credibilidade às três leis abstratas da mecânica newtoniana era que, a partir
destas leis, ele conseguia deduzir as órbitas elípticas de Kepler. Vejamos melhor esta relação.
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A idéia, permitida pelo plano cartesiano1 , de decomposição de curvas – e assim decomposição
de trajetórias, de movimentos – facilitaria bastante as meditações de Newton. Quando um projétil
é lançado no horizontal (lembre-se dos canhões de Galileu), seu movimento é composto por duas
partes: o movimento horizontal, constante, imprimido pelo canhão, e o movimento vertical, de
queda cada vez mais acelerada, pela gravidade natural dos corpos. Como Galileu já estabelecera,
a queda dos corpos é a mesma para quaisquer corpos ou movimentos. Assim, se dois projéteis são
lançados de uma mesma altura, sues tempos de queda são iguais. Isto quer dizer que, quanto
maior a velocidade horizontal de lançamento do projétil, maior é o espaço que ele consegue
percorrer antes da fatídica colisão com o solo. Quanto maior a velocidade, menor a curvatura da
parábola (mais aberta ela se torna).
Com velocidade suficiente, o projétil pode mesmo ir muito longe, a distâncias para além do
horizonte visível. Melhor: com velocidade suficiente, a curvatura da trajetória pode igualar-se
à curvatura da Terra e o corpo pode dar a volta no planeta! Se é verdade que a curvatura do
corpo é igual à da Terra, então as curvas se acompanham, pareadas, e a distância entre corpo e
superfície será sempre a mesma. Assim, depois de uma volta completa, o projétil voltaria para o
lugar de onde saiu e atingiria a cabeça de quem o atirou. Se não houvesse atrito com a atmosfera,
ele então daria outra volta, e outra, e outra, sempre à mesma altura, preso nesta “queda eterna”.
Ele estaria em órbita.

Figura 6.1: Descrição newtoniana de uma bola de canhão entrando em órbita.

30- Sendo h a altura da montanha, R T o raio da Terra e MT sua massa, calcule o valor dessa
velocidade.
Precisamos, contudo, tomar um cuidado: não acreditamos mais na inércia galileana, em que
um corpo se move naturalmente em movimento circular; em vez disso, acreditamos na inércia
linear de Descartes. Neste caso, portanto, o corpo na órbita é a gravidade, sua tendência à queda,
que nunca se concretiza graças à sua alta velocidade. Então o que parecia um problema mostrase solução. Descartes não analisou o conceito com clareza; a força essencial nos movimentos
circulares não é a centrífuga, mas a centrípeta: aquela que prende o corpo à trajetória curva,
a despeito de sua tendência retilínea. A força centrífuga é apenas um efeito que aparece no
referencial que faz a curva, uma força imaginária. Quando um corpo é lançado para fora de uma
curva, na verdade, não há força atuando, apenas sua tendência natural! Em suma, a mesma força
1 Para

explorar mais o plano cartesiano, veja Apêndice A

39

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 3 - Mecânica

que faz caírem os corpos terrestre faz orbitarem os corpos celestes. Enfim as duas físicas estavam
se tornando unidas.
Mas qual será a forma matemática dessa força de gravidade? Para previsões quantitativas,
precisamos olhar para as observações quantitativas. Como primeira aproximação, consideremos
aqui uma órbita circular e usemos nossa álgebra atual. A lei harmônica de Kepler, deduzida
diretamente das tabelas, diz que:
P2 = kr3
Onde P é período orbital de um dado planeta e r seu raio orbital. Contudo, P = 2πr
v (o
tempo gasto para parecorrer a órbita é o comprimento desta divido pela velocidade com que se
percorre) e portanto
4π 2 r2
= kr3
v2
A chave é que a força gravitacional atua como força centrípeta dos planetas2 . Assim, sendo m
a massa do planeta, a força gravitacional tem que ser algum termo que esteja igualado a mv2 /r.
Como temos um termo v2 na equação acima, parece que estamos em um bom caminho para
chegar a essa expressão. Fazendo as manipulações necessárias, chegamos a
mv2
m
= 2
r
r



4π 2
k



Se temos a expressão centrípeta no lado esquerdo, então temos, no lado direito, uma expressão
da força gravitacional. Um primeiro aspecto nos chama atenção: para fazer o papel de força
centrípeta e satisfazer a Terceira Lei de Kepler, a força gravitacional deve ser proporcional ao
inverso do quadrado da distância entre Sol e planeta.
Se cortarmos a massa do planeta dos dois lados, temos que a aceleração centrípeta não depende da massa do planeta, e um paralelo entre duas harmonias se destaca: do mesmo modo
que todos os corpos caem ao mesmo tempo, todos os planetas obedecem à harmonia da terceira
lei de Kepler.
Para completar a nossa forma da força gravitacional, falta levar em conta a simetria da Terceira
Lei de Newton3 . Essa lei exige que a força de atração gravitacional seja mútua, isto é, que dois
corpos que se atraiam sofram a mesma força. Da mesma forma que o Sol atrai gravitacionalmente
os planetas, os planetas atraem gravitacionalmente o Sol (se só os planetas se movem, isso se deve
à massa muito maior do Sol, que leva a uma inércia muito maior). Em termos mais formais, sejam
dois corpos A e B que se atraiam gravitacionalmente. As forças sofridas por cada corpo devem
ser

FA =

4π 2
kA



mA
r2


e

FB = −

4π 2
kB



mB
r2

O sinal menos serve para dizer que as forças têm sentidos opostos (mas estão na mesma
direção). A Terceira Lei de Newton garante que:
FA = − FB

mA
m
= B
kA
kB

k B m A = k A mB = K

Como m A e m B são independentes, k A deve depender de m B (como k B , de m A ):
K
kA =
mB
2 Para
3 Para
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e portanto

FA =

4π 2
K



esclarecer o conceito de força centrípeta, veja capítulo 9.
discussão mais detahada das Leis de Newton, veja a unidade seguinte.

m A mB
r2
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Ou seja:
F=G

m A mB
r2

2

Onde G = 4π
K é uma constante, a mesma para qualquer par genérico de massas m A e m B
(Isso pode ser provado a partir da própria Terceira Lei de Kepler). Podemos, portanto, chamar
essa constante de constante da gravitação universal; as melhores estimativas atuais dão a ela o valor
de G = 6, 67259(85) × 10−11 m3 /kg.s2 . Assim, eis a lei que rege a atração entre todos os corpos do
universo: a Lei da Gravitação Universal. Esta lei parece ser a única que rege os movimentos
planetários, e depende apenas de possuírem massa. Assim, de posse das três leis de Newton e
da Gravitação Universal, podemos descrever todos os movimentos celestes, em todos os sistemas
planetários e estrelares que conseguirmos observar. Está fundada a Mecânica Celeste.
Traçando então o caminho inverso, partindo desta forma da força gravitacional, conseguimos
deduzir uma expressão para a constante kepleriana k A (quando o corpo A orbita o corpo B):
kA =

4π 2
Gm B

Constante que só depende de outras constantes universais e da massa do corpo central B.
Ou seja, a Terceira Lei de Kepler só é válida se estivermos comparando corpos que giram em
torno do mesmo astro central. As luas galileanas, por exemplo, também obedecem a Terceira
Lei de Kepler (o quadrado de seus períodos é proporcional ao cubo de seus raios médios), mas
a constante de proporcionalidade tem um valor diferente da constante para órbitas em torno
do Sol. No primeiro caso, a constante depende da massa de Júpiter; no segundo, da massa do
Sol. Da mesma forma, podemos calcular uma constante kepleriana para a Terra, comparando
períodos e raios orbitais de nossos satélites artificiais.
31- Estime a razão entre a constante de Kepler para o Sol e para Júpiter.
32- Estime agora a massa do Sol medida em massas terrestres. Não esqueça de estimar um erro
para o seu resultado.
33- Qual o intervalo médio entre duas visualizações laterais dos anéis de Saturno? Estime de
quanto varia esse intervalo.
Claro que o sistema de Newton também estava envolto em um debate e também foi criticado
na sua época por sistemas rivais – em especial o de Gottfried Leibniz. Os mecanicistas o acusavam
de místico, vendo na “ação gravitacional à distância” uma “qualidade oculta” ou mágica, da
mesma forma como eram mal vistas as explicações magnéticas de Kepler. Em resposta a Leibniz,
Newton escreve:
Até aqui não fui capaz de descobrir nos fenômenos a causa dessas propriedades da
gravidade, e eu não imagino hipóteses; pois tudo quanto não é deduzido dos fenômenos deve ser chamado de hipótese; e as hipóteses, quer metafísicas, quer físicas,
quer mecânicas, quer de qualidades ocultas, não têm lugar na filosofia experimental.
Nessa filosofia, as proposições são inferidas dos fenômenos, e depois generalizadas
por indução. Foi assim que se descobriram a impenetrabilidade, a mobilidade e a
força impulsiva dos corpos, bem como as leis do movimento [dele, Newton] e a gravitação [dele também]. E para nós basta que a gravidade realmente exista, e que atue
segundo as leis que acabamos de expor, e que ela seja capaz de explicar plenamente
todos os movimentos dos corpos celestes, e os de nosso mar.
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E viva o empirismo inglês! É a postura da Navalha de Ockham, postura que se tornará marcante no desenvolvimento posterior da ciência moderna. Mas para além da retórica de Newton,
a montagem de seu modelo, unindo uma descrição matemática refinada e os melhores dados observacionais da época, era realmente bem feita. As Leis de Newton, prevendo as observações de
Tycho, ganham confiabilidade; as elipses de Kepler, tendo explicação física, ganham consistência.
Mais: uma vez estabelecido, o modelo pode então se arriscar a prever outras observações que
não as que serviram de base para o modelo. Assim, a dedução de Newton apontava que órbitas
não precisavam ser apenas elipses, mas qualquer curva cônica. Pouco depois do Principia, a
tecnologia astronômica permitiu que as órbitas dos cometas fossem descritas com maior precisão;
muitas se mostraram elipses muito alongadas ou parábolas! Novas previsões, nova força para a
teoria newtoniana.
Um Novo Universo, forjado por todos aqueles homens entre Copérnico e Newton, enfim
podia se estabelecer como nova visão de mundo. A dedução das leis de Kepler a partir das
Leis de Newton foi repetida inúmeras vezes, em discursos e em livros de divulgação, em triunfo
da teoria vencedora4 . Em cada repetição, um novo tom era adicionado. A própria mecânica já
foi reformulada e reformalizada muitas vezes, até a forma que temos hoje. Veremos melhor a
articulação desta mecânica e alguns conceitos novos na unidade seguinte, explorando o que ficou
conhecido como Mecânica Clássica.
34- (IAO 2003) A Grande Oposição de Marte ocorreu esse ano (na ocasião, 2003) em 28 de
Agosto às 17h 56m in UT. A próxima Grande Oposição de Marte será observada, na Suécia,
no verão de 2018. Alguém não entendeu e imaginou que 2018 seria o ano da próxima
oposição simples, e não de uma Grande Oposição. Explique a diferença entre as duas coisas.
Calcule a diferença de tamanho angular entre Marte em oposição média e Marte em uma
Grande Oposição.
35- (OBA adap.) Dizemos que um corpo é imponderável quando ele“parece”não estar submetido
à ação de forças gravitacionais. Isto é experimentado pelos astronautas em órbita, que ficam
flutuando. Algumas pessoas acreditam que isto é devido à ausência de gravidade, o que é
incorreto. O que acontece é que o astronauta e o lugar onde está (estação espacial, cápsula
e outros) estão sujeitos ao mesmo valor da aceleração.
(a) Qual seria a duração do dia na Terra para que tivéssemos a sensação de imponderabilidade aqui em sua superfı́cie, num ponto sobre a linha do Equador?
(b) Se forem acionados foguetes num ônibus espacial para correção de órbita, a sensação
de imponderabilidade dos astronautas continuará?
36- Se o Sol subitamente virasse uma gigante vermelha, passando a ter um raio de 0,7 UA, o
que aconteceria com a órbita da Terra? E se o Sol virasse um buraco negro?
37- (Olimpı́ada Indiana) Se a metade da massa do Sol simplesmente desaparecesse, qual seria a
conseqüência para a Terra?
(a) Irá mover-se numa órbita elı́ptica
(b) Irá escapar da gravidade solar
(c) Irá continuar na mesma órbita atual
(d) Irá se mover em uma órbita circular com o raio maior da órbita elı́ptica atual
4 Veja, por exemplo, o papel de Voltaire, um século mais tarde, na corte francesa. Ele divertia as moças da corte
explicando, na linguagem delas, a beleza da teoria de Sir Isaac Newton. Como Paris se tornava cada vez mais o espelho
cultural do resto do mundo europeu, a versão popularizada da teoria pôde propagar-se rapidamente.
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Gostamos de esquecer que muitos dos conceitos em que acreditamos foram dolorosamente impelidos para dentro de nós durante nossa infância.
Thomas Kuhn, The Copernican Revolution

No Apêndice Atualmente Inexistente, percorremos um longo caminho para aprender a descrever o movimento - recomendamos ler, caso seja sua primeira vez com o assunto. Uma tarefa
árdua, que nos obriga a discutir um conceito muito importante do universo da matemática: o
conceito de função. Este conceito é absolutamente revolucionário, um verdadeiro choque na vida
de um estudante! Para você se convencer disto, acostumado que deve estar a trabalhar com funções, lembre-se que, até a oitava série, nossos professores tinham o costume de nos confrontar
problemas da seguinte forma:
2x − 5 = 0
perguntando-nos quanto vale x. Esse é um problema fácil: basta termos a maturidade para
perceber que, se 10 lápis = 10 lápis, então (10 + 5) lápis serão iguais a (10 + 5) lápis. Isto é:

(2x − 5) + 5 = 0 + 5

⇒

2x = 5

⇒

2x
5
=
2
2

⇒

x=

5
2

Bom, mas qual a diferença entre essa simples equação e uma função? A noção de evolução
no tempo! Perceba que x tem um valor fixo: vale 5/2 e pronto. Se x representasse a posição de
um carro, ela diria que o carro está naquela posição, e só isso. Mas com as funções, podemos ter
a posição do carro para cada instante de tempo, descrevemos um movimento! Pense a respeito!
Esse tipo de exercício de pensamento é muito importante, pois representa a busca de sentido por
trás dos conceitos matemáticos com os quais nos deparamos ao longo da vida.
No Apêndice A, além de revermos, com um olhar diferente, o conceito de função, tivemos
o gostinho de ver pela primeira vez o conceito mais importante de toda a matemática moderna:
o limite. Um conceito muito esperto, que tem por trás uma das maiores revoluções na história
do pensamento ocidental. O grande avanço é conseguir lidar com o infinito (seja infinitamente
grande ou infinitamente pequeno); se não podemos “alcançar” o infinito, sempre podemos tomar
um número maior (ou menor), maior e maior, e ver qual é a tendência que observamos. Isso passa
perto da idéia comum entre os cientistas do que é o trabalho deles: fazer sempre aproximações,
cada vez mais precisas e detalhadas, cada vez obtendo uma descrição mais rica e detalhada da
natureza. Pensem sobre isso também.
É só com o conceito de limite que se pôde ter definições precisas de velocidade e aceleração;
não à toa que tenha sido o próprio Newton a desenvolver esse conceito para, a partir dele,
construir suas idéias físicas. Ele precisava de uma definição mais rigorosa de movimento para
relacioná-lo com as coisas do mundo, investigar seus padrões e, com isso, construir sua Mecânica.
Para começar nossa discussão, entretanto, vamos precisar de uma idéia bem mais recente, sobre
a estrutura íntima do mundo que observamos.
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Antes de começarmos, fechem os olhos por alguns segundos e imaginem o céu noturno. Nele
observamos estrelas, galáxias, nebulosas e outros objetos que só foram bem compreendidos com
o desenvolvimento das ciências nos últimos 150 anos. Nos capítulos deste livro, tentamos passar
um pouco do que nossos antepassados e contemporâneos aprenderam sobre os corpos celestes,
e você já deve ter percebido o quanto a física e a matemática são importantes para alcançar esse
objetivo de conhecer o universo.
Infelizmente ou não, a quantidade de conhecimento técnico necessária para seguir nosso caminho é enorme, e isso é certamente um dos fatores majoritários que, para muitos, desencorajam
o estudo de matemática e das ciências naturais (física,química, biologia...). Para evitar isso, é
sempre bom lembrar:
(a) Assim como os seus pais tiveram que escolher o seu nome, ao fazer ciência os cientistas
precisam nomear muitas coisas. Por mais que estes nomes possam parecer estranhos ou
complicados, tentem não se intimidar. Nomes são apenas nomes.
(b) As equações às vezes podem ser muito grandes ou assustadoras. Ainda assim, em geral,
elas trazem conceitos intuitivos, bonitos e elegantes, que são a real importância da expressão matemática. Busque esses conceitos, mesmo que você não saiba como demonstrar a
equação. Feito isso, aprender a usá-las é questão de prática, assim como aprender a andar
de bicicleta!
(c) Como veremos ao longo do curso, uma das características fundamentais da ciência, o que
lhe dá validade, é seu caráter experimental. É a partir das experiências que se deduzem as
leis gerais, e são outras experiências que verificam a validade dessas leis. Entender passo
a passo como a observação se transformou em uma expressão matemática é fundamental
para o real entendimento da ciência. Assim, para começar a pensar como um cientista,
tente verificar, no mundo à sua volta, tudo o que você aprender nas listas. Sem dúvida, é o
teste mais seguro!
(d) Não se limite a conhecer apenas o que você lê em livros ou o que seus professores ensinam.
Além de lhe dar conhecimento, o aprendizado serve para lhe fazer ganhar senso crítico,
e ser capaz de produzir a sua própria compreensão do mundo. Crie suas próprias experiências, teorias, demonstrações matemáticas; produza você mesmo o seu conhecimento.
Afinal, a ciência é feita por homens, tão humanos quanto todos nós.
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Mecânica de Newton
Suponha que um megadesastre ocorra à nossa espécie, destruindo todo o conhecimento humano; apenas uma frase poderia ser salva para as próximas gerações. O que deveríamos fazer?
Que frase condensa mais do nosso conhecimento sobre o mundo? O físico Richard Feynman1
pensava que a sentença escolhida deveria ser:
Todas as coisas são feitas de átomos: pequenas partículas que se movem perpetuamente, em
todas as direções, atraindo-se quando estão a pequenas distâncias, mas se repelindo quando são
esmagadas umas contra as outras.
Tomemos como exemplo uma gota de água. Se olharmos bem de perto, não veremos nada
além de uma superfície suave, contínua e transparente: água! Mesmo se olharmos a gota através
de um microscópio óptico, digamos, um que aumente a gota em 1000 vezes, ainda sim vemos
uma superfície suave; mas agora já vemos alguns pontos gelatinosos, arredondados ou alongados: são os paramécios, pequenos protozoários bastante comuns. Se aumentarmos ainda mais a
gota, pode ser em mais 1000 vezes (vendo a gota como se ela tivesse 10 km de diâmetro), veremos que ela já não tem aquela aparência contínua de antes; ela parecerá algo granulado, como
uma multidão num estádio de futebol, vista de longe. Para vermos com mais clareza, vamos
ampliar mais 1000 vezes; no total, nossa gota d’água está aumentada um bilhão de vezes. Caso
pudéssemos realmente ver as coisas nessa escala, essa seria a imagem que veríamos:

Figura 7.1: Água aumentada um bilhão de vezes.

Na figura, as bolas pretas representam átomos de oxigênio e as brancas, átomos de hidrogênio.
Elas se juntam em grupos de dois hidrogênios e um oxigênio cada (H2 O); esses grupos são as
1 Richard Feynman é o principal físico da história dos Estados Unidos, e um dos mais importantes do século XX. Ele
escreveu um livro de Física Básica muito inovador, chamado Feynman Lectures on Physics. Muitas das idéias desta Unidade
são inspiradas em tal livro - que é uma ótima recomendação de leitura para quem quiser estudar mais física.
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moléculas de água. Perceba que só vimos isso porque ampliamos 109 vezes: se uma maçã for
aumentada proporcionalmente até atingir o tamanho do planeta Terra, então cada um de seus
átomos será aumentando até ter o tamanho original da maçã.
É claro que a figura possui muitas aproximações. A principal delas é que, se formos precisos,
não podemos representar átomos como bolinhas. Átomos (e isso também vale para elétrons,
nêutrons, etc.) não possuem contornos bem definidos; não é possível dizer exatamente onde
eles começam ou terminam. Eles sequer têm “consistência”. Outro erro é a escala do desenho; se
átomos estivessem próximos assim, estariam sofrendo uma repulsão imensa! Além disso, mesmo
que a figura seja como uma “foto”, temos que ter uma imagem mais dinâmica que estática; não
podemos nos esquecer que os átomos estão sempre em movimento, batendo uns nos outros,
vibrando e girando.
Vamos voltar à frase-herança do Feynman. Talvez ainda não tenha dado para perceber o
poder dessa frase: essa deve ser a causa mais profunda de todos os movimentos dos corpos.
Entender porque pedras caem, porque ímãs se atraem, porque a água ferve, porque as barras de
ferro são duras, porque o sal dissolve na água, porque a tinta gruda no papel - entender todos
os fenômenos físicos e químicos, e mesmo entender como se formam as moléculas orgânicas,
e as células vivas - começa em entender as interações entre seus átomos, a entender como se
comportam essas bolinhas que vão e vêm, se atraem e se repelem. É preciso algum motivo
mais forte para convencê-los do quanto é importante entender os movimentos para entender a
natureza?
A matéria como conhecemos possui quatro interações fundamentais, mas só uma delas é
importante na interação entre os átomos2 ; ela é conhecida como interação eletromagnética.
Suas regras de funcionamento são bastante simples:
• As interações dependem de uma propriedade que cada partícula tem, chamada carga
eletromagnética. Existem duas classes de cargas: as positivas e as negativas. Se duas
partículas têm cargas iguais (ambas positivas ou ambas negativas), elas se repelem; se têm
cargas diferentes (uma positiva e a outra negativa), se atraem.
• As interações se estendem até o infinito. Mesmo que um átomo esteja do outro lado do
universo, ele influencia os átomos que estão aqui. Ou seja, todos os átomos do universo
estão sempre interagindo com todos os outros átomos.
• A intensidade da interação depende da distância entre os átomos. Mais especificamente,
ela obedece à seguinte função:
f (x) =

1
x2

onde x é a distância entre dois átomos que estejam interagindo. Daí entendemos que,
quanto maior a distância entre dois átomos, menor a intensidade da interação entre eles.
A influência dos átomos do outro lado do universo existe, mas é tão pequena que pode
ser desprezada. Por outro lado, se a distância fica muito pequena, a interação fica muito
forte3 ; se duas partículas de mesma carga estão muito próximas, a repulsão entre elas é
muito violenta. Isso significa que elas nunca podem estar muito próximas. O gráfico da
intensidade versus distância é o seguinte:
2 Duas das quatro interações (a nuclear forte e a nuclear fraca) são importantes para a dinâmica de partículas
dentro dos átomos. Já a quarta interação, a gravitacional, é muito fraca na escala dos átomos. Como veremos, a interação gravitacional só se torna importante em escalas maiores; em escalas muito maiores, ela se torna a única importante.
3 Aqui podemos retomar a idéia de limite: imagine dois átomos a uma distância muito grande, e uma certa intensidade
de interação. Qualquer que seja essa distância, podemos imaginar uma distância maior, que significará uma interação
menor. Assim, o limite da intensidade da interação, quando a distância tende a infinito, é zero. Por outro lado, se temos
dois átomos próximos, sempre podemos supor uma distância ainda menor, com uma interação ainda mais forte; quando
a distância tende a zero, a interação tende a infinito.
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Figura 7.2: gráfico da função f ( x ) = 1/x2 .

Repare que, nas interações, o conceito central é o de mudança de velocidade. Se dois átomos
estão se aproximando a uma grande velocidade, quando eles estiverem bem próximos, sofrerão
uma forte repulsão muito grande, e tenderão a se afastar. Isto é, quando dois átomos se aproximam um do outro, a interação entre eles faz com que eles sejam desacelerados, parem, sejam
acelerados na direção oposta, e assim se afastem. Por outro lado, se dois átomos têm uma interação atrativa, suas interações os aceleram, um na direção do outro, fazendo com que eles se
aproximem. Essa é a idéia: interações geram acelerações nos átomos!
Agora voltemos ao nosso mundo macroscópico4 ; tomemos dois ímãs que estejam se atraindo.
Somando todas as interações de todos os átomos, teremos uma interação resultante entre os
ímãs, que os faz se aproximar; o resultado das acelerações sobre cada átomo do ímã nos dá uma
aceleração total sobre um ímã, gerando seu movimento na direção do outro ímã. Vamos pensar
em um exemplo melhor: você está sentado em um chão muito encerado, e empurra uma caixa.
Quando você aproxima sua mão da caixa, os átomos da sua mão começam a repelir os átomos da
caixa. Se você pressiona a caixa, os átomos se aproximam mais, e a repulsão entre eles aumenta.
Até que a repulsão é grande o suficiente (a aceleração gerada é grande o suficiente) para que a
caixa, como um todo, se afaste. Foi assim que você empurrou a caixa!
Impressionante o quanto conseguimos explicar com as interações dos átomos, não? No nosso
mundo macroscópico, já temos um nome para a interação resultante entre dois objetos grandes: força. Quando pressionamos mais intensamente a caixa, dizemos que “fizemos uma força
maior”; quando isso acontece, a caixa sofre uma aceleração maior! Parece que estamos encontrando propriedades fundamentais dos fenômenos físicos!

7.1

Inércia

Agora vamos voltar no tempo, ver como essas idéias fundamentais foram criadas. Na tradição ocidental, a primeira sistematização lógica das idéias comuns sobre movimento veio de
Aristóteles (sempre ele!): um corpo é movido por um motor (literalmente, ‘que faz mover’) e o
movimento cessa quando o motor pára de mover. É assim que vemos os movimentos no nosso
mundo. Quando arrastamos uma cadeira, nós somos o seu motor; assim que paramos de puxála ou empurrá-la, ela pára. Um navio só navega enquanto cem homens o movem a remo, ou
enquanto o vento é seu motor. Um carro não permanece andando com o seu motor a gasolina
desligado.
4 Essa palavra, provavelmente, vai aparecer muitas outras vezes; estamos sempre fazendo um paralelismo entre o
mundo microscópico (literalmente, o mundo das coisas pequenas, nas escalas completamente invisíveis aos nossos olhos)
e o macroscópico (o mundo das coisas grandes; ou seja, o mundo na nossa escala).
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Embora a física aristotélica fosse uma excelente formalização e sistematização do nosso conhecimento empírico comum, sua reapropriação na Europa5 , no fim da Idade Média, não se deu
sem problemas. Naquele tempo, já se tornavam mais patentes os pontos em que a teoria aristotélica dos movimentos não dava uma descrição tão boa. Um desses pontos é o movimento dos
objetos no ar: quando uma flecha é atirada, o que faz com que ela continua se movendo? O ar
a empurra? E quando se lança um objeto para cima, o ar empurra quando ele sobre e depois
também quando ele desce? Era difícil encontrar explicações satisfatórias em situações desse tipo,
onde o movimento parecia permanecer por algum tempo, depois que os motores pararam de
agir. A questão foi objeto de debate por muito tempo, com explicações alternativas e conflitantes
surgindo. Uma delas era a de um engenheiro militar de Florença, Galileu Galilei. Como ela
acabou sendo decisiva para a explicação que depois se tornou padrão, vamos nos deter nela.
Nos tempos de Galileu, a forma de encarar as explicações físicas sobre o mundo era já bastante diferente da forma grega ou da forma dos universitários medievais. Ali, a ênfase era menor
nas discussões lógicas e maior nos aspectos práticos do conhecimento físico: no que se podia
realizar, construir com aquele conhecimento. Galileu era um desses homens; boa parte dos argumentos nos seus livros estava baseada na exibição de resultados de experimentos, mais do
que em argumentos lógica ou teologicamente sólidos (um de seus livros, defendendo especificamente esta postura, era intitulado O Experimentador ou, no original, Il Saggiatore). Não que ele
tenha realmente realizado todos estes experimentos, mas isso não é importante; o crucial é que
as experiências poderiam ser feitas.
Dentre aquelas sobre as quais ele escrevia nas suas argumentações físicas, uma das mais
famosas é a dos planos inclinados: fazer diferentes bolas de canhão descerem por diferentes
rampas, verificando como cada uma se movia por ela. Segundo Galileu, fazendo essa experiência,
perceberíamos algo bastante interessante: quando chegavam ao fim da rampa, as bolas tinham
uma velocidade que dependia de um e apenas um fator: a altura da rampa. Além disso, com
uma certa velocidade, saindo da rampa, elas rolavam por um certo trecho num piso horizontal,
até finalmente pararem. E mais: quanto maior a velocidade com que a bola saísse da rampa,
mais tempo ela demorava a parar, e maior era o espaço percorrido no chão. Era como se o chão
interagisse com a bola, tentando freá-la; quanto maior a velocidade inicial, mais difícil para o
solo vencer a resistência da bola e fazer cessar seu movimento. Eu disse resistência? Resistência a
parar, a mudar de velocidade? Daí vem a idéia: imagine que o chão seja encerado com a melhor
das ceras, e fique mais liso que o piso dos mais belos palácios e igrejas. Sendo assim, o chão
não freia a bola, e não há resistência: a bola continua seu movimento indefinidamente! Existe
uma tendência natural dos corpos de, se estiverem em movimento, manterem seu movimento;
se estiverem parados, continuarem parados. Aquele era o Princípio de Inércia de Galileu:
o estado natural dos corpos é o movimento, sempre com um mesmo valor de velocidade; se
os objetos param, é porque as interações com o resto da natureza - que chamaremos de atrito
- retiram-no do seu movimento natural. Este movimento natural é o que chamamos hoje de
movimento circular uniforme, que é aquele que realizam os planetas, aquele que os objeto na
Terra que deslizassem sem atrito realizariam (lembrando que a Terra é esférica).
É algo que estava na frase do Feynman: o estado natural de um átomo é se mover eternamente.
5 Nota Histórica: Com a queda do Império Romano (sec. V), o conhecimento grego foi, de uma forma geral, deixando
de ser importante na Europa; nos novos reinos germânicos que então povoariam o continente, a herança intelectual
importante que ficaria de Roma era outra: a Igreja de Cristo. Entretanto, os livros gregos continuaram vivos no Império
Romano do Oriente, em Bizâncio (onde hoje é Istambul, na Turquia). É de lá que eles chegam aos árabes, unidos pela
fé em Alah e em seu profeta Maomé, e em plena expansão militar no século VIII. Os árabes-islâmicos dominaram todo
o norte da África, entrando na Europa pelo seu extremo oeste, a Península Ibérica - que eles dominaram quase inteira.
Aquelas terras árabes se consolidaram como o Califado de Córdoba, e lentamente se tornaram o maior centro de saber do
mundo árabe - cultivando o conhecimento dos filósofos gregos, herdados dos bizantinos. É lá que as obras eventualmente
são traduzidas do árabe para o latim, e assim começam a voltar à Europa. Aristóteles volta a ser lido na Europa Cristã
no século XII; seus escritos sobre física, só nos séculos XIV e XV.
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Se, por hipótese, um átomo se move isolado no universo, infinitamente distante de qualquer
outro átomo, ele vai tender a se mover com a mesma velocidade, sempre na mesma direção. Da
mesma forma, se um corpo grande não interage com nenhum outro corpo grande, ele mantém
seu movimento, ou se mantém parado. O único motivo para não vermos isso nos nossos objetos
comuns (que se movem e param) é que eles interagem com o chão, ou com o ar, ou sofrem a
gravidade da Terra.
A introdução da idéia de inércia nas discussões dos movimentos foi fundamental. Mas a
inércia de Galileu era diferente da inércia de Newton e dos átomos que Feynman ressalta. Para
o italiano, o movimento natural dos corpos terrestres (assim como o dos corpos celestes) era o
movimento circular; afinal, se um corpo não fosse freado, ele seguiria ao longo da superfície da
Terra, que é esférica. Isto é, um corpo que não sofre ações em contrário descreve um círculo
máximo, seguindo indefinidamente pelo chão liso na superfície terrestre. A beleza da inércia
galileana, aliás, foi justamente a de fazer com que os corpos terrestres também pudessem ter o
movimento circular (belo e perfeito) como seu movimento natural, coisa que era reservada aos
corpos celestes6 .

7.2

Leis

Saltemos da Florença de 1620 à Inglaterra de 1680 de Isaac Newton. As poucas décadas que
os separam foram de debate intenso sobre as questões físicas e cosmológicas, e a conversa já era
outra nos tempos do filósofo-teólogo inglês. Mesmo em termos de linguagem: a diferença do
texto rebuscado e cheio de voltas de Kepler para o texto sóbrio e esquematizado de Newton é
marcante. Newton já é herdeiro das discussões de Francis Bacon e dos ingleses em geral sobre
experimentação sistemática; é herdeiro também do estudo matemático da filosofia da natureza
de Descartes. Isso fica evidente já no título da obra física mais importante dele: Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica (Princípios Matemáticos de Filosofia Natural), ou só Principia.
Esse texto tem todo o estilo da geometria antiga; sua própria estrutura é a mesma estrutura do
grande texto grego de geometria (o Elementos de Euclides): Primeiro as Definições Fundamentais,
depois os Axiomas ou Leis; depois Proposições ou Teoremas, seguidos de suas demonstrações, e
seu corolário de conseqüências. Essa estrutura casa-se com uma certa corrente filosófica antiga
(a estóica7 ), na idéia de que todos os fenômenos físicos obedecem à necessidade lógica, a Leis
da Natureza. Elas eram condensações de todos os experimentos realizados e, uma vez tendoas encontrado, todos os movimentos do universo poderiam ser conhecidos, porque tinham que
obedecer a essas leis. Vejamos mais de perto o que exatamente Newton escreveu a respeito.
O jovem Isaac foi aluno da Universidade de Cambridge, onde, segundo Paolo Rossi, “estudara
a ótica e a astronomia de Kepler, a Geometria de Descartes e o Diálogo de Galilei, bem como obras
de Boyle, Hobbes, Glavill e do matemático John Wallis”. Logo depois de obter seu diploma
de bachelor of arts8 , no verão de 1665 (então com 22 anos de idade), a Universidade fechou, em
precaução ao surto da peste. É quando Newton volta à casa de seus pais, nos dois ou três anos
que seriam talvez do período mais fértil de sua vida intelectual. Ao fim de 1665, ele já tinha
6 “É impossível que algum móvel tenha por natureza o princípio de se mover em linha reta, isto é, para onde é
impossível chegar, não havendo um término predefinido”. Galileu Galilei, Diálogo Sobre Os Dois Máximos Sistemas De
Mundo
7 Se quiser saber mais sobre os filósofos estóicos, pesquise na Wikipédia (http://www.wikipedia.org.br) ou no Citizendium (http://www.citizendium.org.br).
8 A palavra ‘arte’ não tinha então o mesmo sentido que tem hoje. Nas universidades, o termo remonta à expressão artes
liberais, que eram as disciplinas destinadas a criar um conhecimento amplo, não restrito a alguma prática profissional ou
técnica. Assim, quando se ingressava na universidade, passava-se primeiro pela Escola de Artes, para depois ingressar-se
nas escolas superiores: de direito, medicina, teologia. Os que tratavam de filosofia natural, de uma forma geral (incluindo,
claro, os físicos), eram professores da Escola de Artes.
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desenvolvido a regra do binômio (o binômio de Newton, que todos estudam hoje no colégio) e o
“método das fluxões” (cálculo diferencial), através do qual podia pensar mais refinadamente
nos conceitos de velocidade e aceleração. Os conceitos de força e massa, que já vinham sendo
bastante discutidos nas últimas décadas, também precisavam de definições mais precisas. Ele
estava criando os mesmos princípios de que falamos a respeito os átomos. Com a reabertura da
Universidade, Newton voltou à vida ativa dos debates acadêmicos; em 1668, tornou-se master of
arts; em 1669, tornou-se professor da cátedra de matemática de Cambridge. Debates com Robert
Hooke (o da lei das molas) foram fundamentais; Newton chega a publicar um pequeno livro
lançando as bases da mecânica celeste, anos antes de se dedicar ao seu tratado de mecânica mais
geral, o Principia. Este livro acaba por ser publicado em 1679, quando Isaac tinha 45 anos.
Como já dissemos, a estrutura do livro é a estrutura dos Elementos de Euclides. Newton começa com sete definições, de massa, força, movimento, etc., seguidas de comentários sobre o seu
conceito de espaço e de tempo. Como Descartes, Newton acreditava em um universo não esférico
como o de Aristóteles, mas infinito, igualmente estendido para todas as direções. Neste universo, a perfeição da esfera e do movimento circular não tinha mais lugar; nas próprias palavras
de Descartes, “qualquer parte da matéria, em seu particular, jamais tende a se mover conforma
linhas curvas, mas em linhas retas”. É como os átomos que se movem linearmente no vácuo,
no espaço infinito, até chocarem-se com outros átomos. Na física de Newton, esse princípio de
inércia, reformulado no contexto de um novo universo, tornou-se a Primeira Lei de Newton ou,
como conhecida depois, Lei da Inércia:
Todo corpo permanece em seu estado de repouso, ou de movimento uniforme em linha reta, a
menos que haja ações em contrário9 .
Daí vem a pergunta sobre o que altera esse estado natural dos corpos - e a resposta de Newton:
forças, que geram acelerações. Esse é o Princípio Fundamental da Dinâmica, a Segunda Lei
de Newton:
A mudança no movimento é proporcional à força motora imprimida, e produzida nesta mesma
direção10 .
Mudança de movimento o que mais é, senão aceleração? Na linguagem matemática contemporânea, a Segunda Lei pode ser escrita como:

~F = m~a

(7.1)

A Força exercida em um corpo é igual a uma constante (daquele corpo) multiplicada pela sua aceleração.
Exatamente o mesmo princípio que tínhamos deduzido das interações entre os átomos!
Mas o que seria essa constante m? De alguma forma, é o que mede a resistência de um corpo
a se movimentar, a inércia do corpo. Explico: Se uma mesma força é aplicada em dois corpos
que têm m’s diferentes, a aceleração gerada é maior no corpo que tem m menor. Ou seja, quanto
maior o m de um corpo, maior a força necessária para se gerar uma mesma aceleração nele.
Vamos voltar à nossa intuição: que características de um corpo podem dizer o quão grande é
o seu m? Voltemos ao exemplo da pessoa sentada no chão liso, empurrando a caixa. O tamanho
do objeto deve importar, porque se a caixa fosse grande, seria mais difícil de empurrar... Não,
não, se fosse uma grande caixa de isopor, seria bem fácil... Então o peso! Sim, o peso da caixa
9

Corpus omne perseverare in status suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur
statum illum mutare.
Repare que a formulação original das leis foi feita em latim; afinal, era essa a língua internacional da época.
10 Mutationem motis proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.
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a torna mais difícil de acelerar! Esse m, a medida da inércia do corpo, deve estar diretamente
relacionada ao seu peso.
Agora, a hipótese atômica. Como a interação entre os átomos diminui muito rápido com
a distância, quando empurramos a caixa, podemos considerar somente a interação dos átomos
mais próximos da mão do empurrador. Mas a repulsão daqueles poucos átomos tem que ser
suficientemente forte para fazer a caixa se mover como um todo. Assim, devemos esperar que,
quanto mais átomos a caixa tem (além dos que estão próximos da mão), mais difícil fica de
empurrá-la. Agora estamos chegando a um ponto bom: m é medida da quantidade de átomos
do objeto, da sua quantidade de matéria11 . E sabemos intuitivamente, o peso também é uma
medida dessa quantidade de matéria (desenvolveremos mais à frente uma relação mais precisa
entre essas duas grandezas).
Para formalizar essa idéia, vamos definir uma grandeza nova, que provavelmente era a que
Newton tinha em mente. A quantidade de movimento de um corpo é o quanto de matéria esse
corpo tem se movimentando, e quão intenso é seu movimento. Ou seja, é sua quantidade de
matéria vezes a sua velocidade:

~p = m~v
Essa quantidade de matéria, ou quantidade de inércia, é o que chamamos massa inercial do
corpo, ou somente massa. Agora fica mais claro o que Newton queria dizer com mudança de
movimento; sua Segunda Lei, na verdade, deveria ser matematicamente traduzida como “força é
variação da quantidade do movimento”:

~F = ∆~p
∆t
Nos casos em que a massa do corpo permanece constante enquanto ele sofre uma força,
a variação do movimento de um corpo é apenas sua variação de velocidade - como tínhamos
concluído antes, da nossa intuição:
∆~p
∆~v
=m
= m~a
∆t
∆t
Mas Newton propôs três leis; ele sabia que só as duas primeiras não eram suficientes. É uma
questão de simetria: um corpo que gera força em outro também sofre efeitos dessa força. Se você
empurrar uma caixa muito pesada, terá que fazer uma força muito grande, e seu braço vai doer.
Vendo pelo lado dos átomos, a simetria já está embutida: os átomos do seu corpo repelem os da
caixa da mesma forma que os átomos da caixa repelem os do seu corpo. Em outras palavras, seu
braço deve sofrer a mesma força que a caixa; você não é empurrado para trás porque em geral
sua massa (sua inércia, sua tendência a permanecer parado) é muito maior; quando não é, você
usa o chão para se apoiar, para se frear.
Galileu certamente conhecia essa simetria: ele trabalhou como engenheiro militar em Florença,
e, portanto, sabia que, quando os canhões atiram uma daquelas esferas pesadas, eles sofrem um
impulso para trás; se fossem canhões com rodas, era necessário colocar pedras prendendo as
rodas, para que o canhão não deslize muito com cada tiro. Newton também conhecia isso, e foi
o que escreveu na Lei de Ação e Reação, a Terceira Lei de Newton:
A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou, as ações mútuas de dois corpos, um sobre
o outro, são sempre iguais e em sentidos opostos12 .
11

Repare que quantidade de matéria é algo ligeiramente diferente de quantidade de átomos, porque átomos podem
ter diferentes quantidades de matéria. Essa é mais uma discussão a ser aprofundada no Volume 3.
12 Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones sin se mutuo semper esse aequales et in
partes contrarias dirigi.
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Essa é a lei que garante a simetria da teoria e, portanto, grande parte de sua beleza. Com
ela, a quantidade de movimento passa a ser um ente muito importante. Veja: a Primeira Lei diz
que o estado natural de um corpo é o movimento uniforme (mesmo que seja nulo); de acordo
com ela, todos os corpos isolados têm sempre a mesma quantidade de movimento. A Segunda
Lei é o elemento perturbador: existem forças, que são responsáveis pela variação da quantidade
de movimento dos corpos. Mas a Terceira Lei restaura a perturbação da Segunda, tornando a
conservação de movimento ainda mais geral: se um corpo exerce uma força em outro, ele sofre
uma força igual, mas em sentido contrário; de forma que a quantidade de movimento que o
corpo empurrado recebe é igual à quantidade de movimento que o empurrador perde. Assim,
as forças, e mesmo as interações entre os átomos, são apenas trocas de quantidade de movimento. E as
três leis podem ser vistas como um princípio ainda mais geral, o Princípio da Conservação da
Quantidade de Movimento:
A quantidade de movimento total presente no universo permanece a mesma em qualquer instante de tempo.
Esse princípio é muito bonito porque, além de falar sobre o todo do universo, é aplicável a
qualquer fenômeno físico, e torna muito simples a visão sobre alguns deles. Tomemos como
exemplo uma bomba presa na parede interna de um grande tubo vertical. Quando a bomba
explode, ela se separa em muitos pedaços pequenos, com massas diferentes, e velocidades diferentes. Digamos que sejam N pedaços. O princípio de conservação da quantidade de movimento
diz que a soma das quantidades de movimento de todos os fragmentos tem que ser igual à
quantidade de movimento inicial da bomba, que valia zero! Isto é:
m1~v1 + m2~v2 + m3~v3 + . . . + m N~v N = ~0
Ou, usando a notação de somas:
N

∑ mi~vi = ~0

i =1

O único cuidado que deveríamos tomar é escrever como negativas as velocidades que fossem
para baixo, e como positivas as que fossem para cima; se usarmos a notação vetorial (veja o
Apêndice C, sobre Vetores), a última equação se torna ainda mais abrangente, valendo para
uma bomba que exploda ao ar livre, com um pedaço para cada direção. E assim passamos a
ser capazes de dizer coisas importantes sobre um conjunto grande e complexo de movimentos,
partindo de um simples, belo e genérico princípio.
38- Porque os astronautas, quando estão do lado de fora da estação espacial, têm que ficar
presos a ela por um cabo? O que acontece se um dos astronautas espirrar?
39- Digamos que a bala do canhão demore um segundo para percorrer o tubo, e saia com uma
velocidade de 120 km/h. Qual foi a aceleração média da bala? Se a bala tem uma massa
de 10 kg, qual foi a força média gerada pela queima da pólvora?
40- Supondo que a massa do canhão seja de uma tonelada (isto é, 1000 kg), qual a aceleração
sofrida pelo canhão quando ele atira a bala? Esse valor é razoável?
41- Talvez você já tenha ouvido algumas sugestões de que se todos os chineses pulassem simultaneamente, ou mesmo todo o mundo pulasse, poderı́amos mover a Terra de sua órbita.
Explique por que isso é absurdo. Se isso realmente ocorresse, pelas Leis de Newton, o que
ocorreria com os pulantes?
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42- A lei da inércia não é apenas um caso especı́fico da 2a lei para F = 0. Ela fornece as
condições de validade para esta. Mostre que se um corpo A exerce uma força F1 num corpo
B, medida no referencial inercial R1 , a força F2 , medida no referencial inercial R2 , é igual a
F1 . Considere que o referencial R2 se move a uma velocidade v21 com relação ao referencial
R1 .
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Algumas Forças
A título de ilustração, vejamos alguns exemplos de forças do nosso dia-a-dia.

8.1

Forças Elásticas

Você já deve ter reparado que, quanto mais se estica uma mola, maior a força com que ela
se contrai de volta; e quanto mais você a comprime, maior a força que ela faz para te empurrar.
Além disso, quando a largamos, ela tende a voltar para a posição inicial de repouso. Digamos
que o comprimento natural de uma certa mola seja L0 . Neste caso, a força exercida pela mola
será algo da forma:
Fmola = k( L − L0 )
em que k é uma constante que depende do material com que é feita a mola – mais especificamente, de seu grau de elasticidade. Tendo uma força desta forma, molas são muito boas para
fazer coisas oscilantes. Prendamos uma pedra em uma extremidade da mola, e a outra extremidade, grudemos em uma parede. Se empurramos a pedra, digamos para a esquerda, de forma
a contrair a mola, esta tende a voltar à sua posição inicial, e a pedra é acelerada para a direita.
Contudo, quando a pedra passa pela posição de equilíbrio, ela está com uma velocidade muito
alta; a partir dali, a mola começa a se distender, a pedra passa a sofrer uma força de volta para a
esquerda. Até que a pedra pára, volta a se acelerar para a esquerda, passa de novo pela posição
de equilíbrio, atinge novamente o máximo de contração... E fica assim, oscilando em torno da
posição de equilíbrio. O funcionamento dos pêndulos segue essa mesma idéia.

8.2

Força Gravitacional

Como dá pra imaginar, essa vai ser a força mais importante nos nossos estudos astronômicos;
ela é fundamentalmente diferente das outras duas que apresentamos. Repare que, tanto a força
de compressão da mola quanto o atrito, ou qualquer outra força de contato, pode ser explicada
pelas interações eletromagnéticas entre os átomos; mas a força gravitacional não pode. Na verdade, a interação gravitacional é um dos quatro tipos de interações entre átomos; mas como ela
é muuuuuuuito mais fraca que a interação eletromagnética, ela não é importante para o movimento dos átomos. A interação gravitacional tem basicamente as mesmas regras da interação
eletromagnética, com duas diferenças: uma intensidade comparativamente muito menor (ou seja,
uma constante, G, muito menor), e só um tipo de carga, a chamada massa gravitacional1 . Com
isso, a interação gravitacional é sempre atrativa.
1

No Capítulo seguinte, discutiremos como essa carga gravitacional é igual à massa inercial dos corpos.
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A força gravitacional tem a seguinte forma:
m1 m2
r2
onde r é a distância entre os corpos que estão interagindo, e m1 e m2 , as massas desses corpos.
Contudo, na superfície da Terra, a forma como experimentamos a gravidade é ligeiramente diferente. Primeiro porque a massa da terra é muito maior que a massa de qualquer outra coisa que
esteja sobre ela (MTerra ∼ 1024 kg), o que significa que a atração entre dois corpos sobre a Terra,
por exemplo, você e uma caixa, é desprezível, comparada à atração da Terra. O que sentimos é
que tudo é puxado para baixo. Segundo porque todas as coisas na superfície da Terra sofrem a
mesma aceleração gravitacional - caem da mesma forma!
Vamos explorar melhor esse segundo ponto. De início, é necessário notar o curioso efeito da
força gravitacional ser proporcional à massa dos corpos: as acelerações sofridas independem do
corpo acelerado! Em outras palavras: qualquer corpo que esteja a uma mesma altura do solo terrestre
sofre a mesma aceleração! Seja um corpo qualquer de massa µ. Para saber sua aceleração, usamos
a Segunda Lei de Newton:
F=G

MTerra µ
M
= µg ∴ g = G Terra
r2
r2
Onde g é a aceleração do corpo, e r é sua distância ao centro da Terra (a altura mais o raio da
Terra). Como tanto a massa quanto o raio da Terra são fixos, a aceleração que o corpo sofre, além
de não depender de nenhuma propriedade do corpo, só depende da sua altura.
Mas aí entra um detalhe: o raio da Terra é muito maior que nossas alturas cotidianas. Para
verificar isso, vamos fazer uma análise numérica: como todos sabem, o ponto mais alto na superfície da Terra é o pico Everest, com uma altura um pouco maior que 8000 m. Sendo benevolentes,
vamos aumentar esse valor para 10 km. A aceleração é proporcional ao inverso do quadrado da
distância ao centro da Terra; sendo assim, considerando o raio da Terra como 6400 km, a razão
entre g no nível do mar e g no Everest é
F=G

G Mr2Terra
r2
64102
gmar
=
≈ 1, 0031
= Mmar = everest
2
geverest
rmar
64002
G r2 Terra
everest

um valor que difere de 0, 31%, só aparecendo diferenças na terceira casa decimal, se estivermos usando notação científica. Assim, para as alturas normais, podemos considerar que qualquer
corpo sob a superfície terrestre está sujeito à mesma aceleração da gravidade g, sofrendo uma
força constante, de módulo F = µg. O interessante disso é que, comparar pesos na superfície da Terra
é o mesmo que comparar massas, quantidades de matéria! Isto é, se um corpo tem um peso duas vezes
maior que o outro, significa que sua massa também é duas vezes maior, pois o que medimos foi
as duas massas multiplicadas pela mesma constante! Agora entendemos porque nossa intuição
nos dizia que a inércia era proporcional ao peso dos objetos. É essa constância da aceleração gravitacional que nos permite usar balanças, que medem o peso dos objetos, para saber as massas
desses objetos. Pense nisso, da próxima vez que for ao supermercado.
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Forças de Atrito

Chamamos de atrito as forças de contato que tendem a frear objetos. Geralmente, tratamos de
três tipos de atrito: atrito com o solo (que impede os corpos de manterem movimentos eternos
no chão), atrito com líquidos (pela viscosidade deles), e o atrito com o ar. O primeiro é diferente
dos outros dois; enquanto estes falam de um fluido que vai arrastando o corpo contra o seu
movimento, aquele trata do arrasto de uma superfície do corpo, devido mais ao seu peso que ao
seu movimento. Como vocês vão ver muitas vezes o atrito com o solo no colégio, vamos falar
apenas dos outros dois.
Se você já andou contra o vento num dia de vendaval ou já fez natação você já percebeu que
movimentos em um fluido não acontecem sem certa resistência. Ainda, ao jogar um aviãozinho
de papel você pode perceber que ele perde altura de uma maneira bem diferente do que quando
você simplesmente o deixa em queda livre. Por último, ao ver a famosa cobrança de falta do
Roberto Carlos (tantas emoções!) em 19972 , você pode ter a impressão que toda a física que você
aprendeu está furada, pois um corpo bastante simétrico como uma bola de futebol simplesmente
faz uma curva, evita a barreira e entra no gol.
Nesta seção queremos apresentar as principais forças fluidodinâmicas do dia-a-dia, em especial suas aplicações à Astronomia e Ciências Afins. Para isso, precisamos fazer algumas considerações preliminares.
Chamamos de força de arrasto a componente resultante da força que o fluido exerce sobre
um corpo que possui alguma velocidade em relação ao fluido (repare que não faz diferença se
o corpo ou o fluido se desloca). Essa força é uma força de resistência, ou seja, tende a anular
a velocidade relativa. É fácil perceber que ela depende da velocidade relativa: se você estiver
parado, não deve haver força alguma, e quanto mais rápido você se desloca, maior a força fica.
Ao ler qualquer texto envolvendo forças de arrasto ou outro tema de dinâmica dos fluidos,
você se deparará sempre com o Número de Reynolds. Tal número é normalmente interpretado,
para um fluido em movimento, como a razão entre as forças inerciais (que conhecemos) e as
forças viscosas (que tendem a dissipar a energia do fluido). Outra maneira de interpretá-lo, mais
útil para nós, é como um número que carateriza o escoamento do fluido – afinal, para calculá-lo,
precisamos conhecer a velocidade do fluido, sua densidade e viscosidade, além da dimensão dos
obstáculos a seu escoamento.
Quando dois fluidos incompressíveis (como água ou ar, em velocidade longe da velocidade
so som) escoam com o mesmo número de Reynolds, então eles serão parecidos. Suponha, por
exemplo, que estudemos o escoamento de duas esferas lisas e sem rotação. Neste caso, o número
de Reynolds é calculado como
Re =

ρvD
µ

, onde ρ é a densidade do fluido, v é a velocidade do fluido longe da esfera3 , D é o diâmetro da
esfera e µ é uma constante, conhecida como viscosidade dinamica do fluido.
A primeira esfera tem um diâmetro de 10 cm e a velocidade do ar longe dela é de 10 m/s. Para
a segunda esfera, o diâmetro é 20 cm e a velocidade do ar é de 5 m/s. As duas situações, portanto,
possuem o mesmo número de Reynolds. Suponha que queiramos saber qual a velocidade média
do ar a 20 cm de distância da primeira esfera. Tudo que temos é uma medição da velocidade
média para uma distância a 10 cm da segunda esfera. Como o número de Reynolds é igual para
2 Assista

ao vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=qxntMOeAwAI.
que falamos da velocidade do ar longe da esfera? Porque, como a figura da esfera sugere, a velocidade perto da
esfera não é constante no tempo nem no espaço. Para ver isso mais claramente, aqui vai um vídeo com um cilindro em
vez de esfera: http://www.youtube.com/watch?v=hrX11VtXXsU.
3 Por
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Figura 8.1: Escoamento em torno de uma esfera, Re = 15000.

os dois escoamentos, então você pode sair usando regra de três (corretamente)! Ora, em ambos
os casos estamos tratando de uma distância igual a duas vezes o diâmetro, então as distâncias
são semelhantes (no sentido geométrico de semelhança). A velocidade então será semelhante,
isto é, para a primeira esfera será o dobro da segunda.
Pode parecer tentador dizer que se aumentássemos a velocidade do escoamento longe da
esfera então a velocidade em todos os outros pontos aumentaria proporcionalmente. Isso não é
verdade; como veremos a seguir, o comportamento do escoamento pode mudar drasticamente
sua forma. Para entender isso melhor, vamos estudar dois tipos de força de arrasto: a que
depende da forma e a viscosa.

8.3.1

Arrasto de Forma

Paremos o estudo da fluidodinâmica e passemos ao da mosquitodinâmica, com o seguinte
problema: Um trem se desloca a uma velocidade v e, no caminho, vai colidindo com mosquitos
voam muito lentamente. Ao colidir com o trem, o mosquito adere ao mesmo e passa a se deslocar
também com velocidade v. Suponha que a densidade de mosquitos ao longo do caminho seja de
1 mosquito por metro e a massa de cada um deles seja 0,1 g. Para escolhermos um motor com
potência adequada, queremos calcular a força que os mosquitos exercem sobre o trem em função
de sua velocidade.
Vamos calcular tal força para um trem a 10 m/s: A cada segundo, ele deve colidir com 10
mosquitos e cada mosquito sofrerá uma variação de quantidade de movimento de m · ∆v =
1 · 10−4 kg · 10 = 10−3 kg · m/s/mosquito. Sendo 10 mosquitos por segundo, teremos que o trem
impõe uma variação de quantidade de movimento de 10 mosquitos/s · 10−3 kgm/s/mosquito =
10−2 kg · m/s2 = 10−2 N.
Se refizermos para uma velocidade de 20m/s do trem teremos que (i) a variação da quantidade de movimento por mosquito será o dobro, e (ii) a quantidade de colisões por unidade
de tempo também será o dobro; a força, portanto, será 4 vezes maior. Finalmente, podemos
refazer as contas para uma velocidade v qualquer e uma densidade de mosquitos n qualquer:
F = (m · ∆v)(n · v) = mn · v2 . Lembre se que, neste caso, ∆v = v. Observe que mn é a massa
de mosquito por unidade de comprimento, ou seja, a densidade mássica de mosquitos no caminho. Assim, se por acaso os mosquitos forem mais gordos, então a força será maior; o mesmo se
houver mais mosquitos por unidade de comprimento.
Nosso exemplo indica que a força que o trem deve vencer por causa das colisões com mos60

Volume 3 - Mecânica

Capítulo 8: Algumas Forças

quitos depende apenas da velocidade dele e dos mosquitos, mas não da quantidade de vagões;
afinal, todas as colisões ocorrem na locomotiva que vai à frente. Além disso, podemos fazer um
modelo tridimensional, supondo que os mosquitos estão dispersos no ar em diferentes alturas
do chão. Para isso, usaremos a densidade volumétrica de mosquitos. Um trem mais alto colidiria
com mais mosquitos pois poderia colidir com os mosquitos mais longes do solo. Chamando de
ρ a densidade mássica volumétrica dos mosquitos, fica como exercício mostrar que a força terá a
forma F = ρv2 A, onde A é a área da seção transversal do trem, ou seja, a área sujeita a colisões
com mosquitos.
Podemos voltar à fluidodinâmica se substituirmos mosquitos por moléculas do fluido. No
caso de moléculas, em vez de aderirem ao trem, elas bateriam e quicariam, mas a equação da força
não mudaria muito e ainda valeria o seguinte raciocínio: Ao aumentarmos k vezes a velocidade
as colisões ficam k vezes mais "fortes"e ocorrem k vezes mais frequentemente então a força ficaria
k2 vezes maior.
Esse tipo de arrasto é chamado de arrasto de forma e depende do quadrado da velocidade.

8.3.2

Arrasto Viscoso

Para falarmos do arrasto viscoso deve-se mencionar uma hipótese fundamental da dinâmica
dos fluidos, que além de tudo é largamente verificada experimentalmente: a camada de fluido
em contato com uma superfície sólida se desloca com a mesma velocidade da superfície sólida.
Por exemplo, quando você está parado numa ventania, a camada de ar que está em contato com
você também está parada! Incrível! Falando de uma maneira mais técnica: desloquemos uma
placa boiando, com velocidade v, em uma piscina rasa. Ao fazer esse experimento (faça!), pode-se
verificar dois resultados:
(a) A força exercida na placa é
F=

µAv
L

onde µ é a viscosidade, A é a área da placa, v é a velocidade da placa e h a profundidade
da piscina.
(b) Se a piscina for rasa o suficiente, a velocidade varia linearmente entre o fundo da piscina
(zero, pela hipótese anterior) e a placa (v).
Vemos aqui que a força de arrasto é proporcional a velocidade. Olhando para a figura 8.2,
vemos que a força de arrasto depende da razão v/L.

Figura 8.2: Força de arrasto em fluidos com paredes.

Esse experimento nos leva a concluir que a força de arrasto é proporcional a velocidade, ou
seja, é da forma F = Cv onde C é uma constante que depende do líquido e do corpo que se
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desloca. Por outro lado, a analogia com mosquitos nos leva a concluir que a força dependeria do
quadrado da velocidade, ou seja F = Cv2 . Qual das duas está correta?
As duas. O arrasto viscoso depende da viscosidade do fluido. A viscosidade é um efeito das
forças intermoleculares no fluido. Ao contrário dos mosquitos, quando uma molécula se desloca,
ela tende a puxar as moléculas vizinhas e por ação e reação, ela tende a ser freada pelas vizinhas
mais lentas. Já o arrasto de forma supõe que as moléculas não interagem entre si, ou interagem
fracamente, de forma que podemos considerar cada colisão e seu efeito isoladamente.
Para a maior parte das aplicações da astronáutica e aeronáutica, o arrasto de forma é dominante e o viscoso é desprezível. Em algumas aplicações biológicas, como o escoamento do
sangue em vasos capilares, o arrasto viscoso passa a ser mais importante. Nem sempre, entretanto, é possível fazer o cálculo teórico dessas duas fontes de arrastos; algumas poucas soluções
foram obtidas, como o arrasto viscoso em torno de uma esfera lisa sem rotação. Na prática,
os dados são coletados experimentalmente e depois tabelados ou colocados em gráficos. Como
mencionado, o arrasto de forma é em geral dominante então a força de arrasto geralmente é
expressa da seguinte forma:
FD =

CD ρAv2
2

Aqui, CD é o coeficiente de arrasto (a letra D no índice é para drag, arrasto em inglês). O
coeficiente de arrasto é uma daquelas constantes que variam. Ela depende do corpo que está
sujeito ao arrasto mas também depende da velocidade. Ele pode ser razoavelmente constante
para grandes intervalos de velocidade, mas pode sofrer variações bruscas para certos valores
feito veremos num exemplo mais a frente.
No exemplo do trem, A era a área da secção transversal, aqui ela vai depender do tipo de
corpo. Se o corpo for plano ou comprido como a asa de um avião, então A é a área total da asa,
caso contrário usamos a área da secção transversal. Ao consultarmos os dados experimentais
para um corpo que possa gerar dúvida, provavelmente será indicado como calcular o valor de A
em função das dimensões do corpo.
O gráfico a seguir mostra o valor do coeficiente de arrasto sofrido por uma esfera em função
ρDv
do número de Reynolds. Lembre-se que, para uma esfera, o número de Reynolds é Re = µ .

Figura 8.3: Coeficiente de arrasto para uma esfera.

Observe que, para um valor baixo baixo do número de Reynolds o coeficiente é muito alto,
chegando a ser maior que 200. Essa é a região dominada por arrasto viscoso, onde esperamos
que a força fosse proporcional a velocidade e não ao quadrado dela. Você pode verificar que,
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nessa região, até Re = 10, a força aumenta com a velocidade apesar de o coeficiente de arrasto
diminuir.
Entre Re = 2 · 105 e Re = 4 · 105 , o coeficiente de arrasto diminui bruscamente, isso é chamado
de drag crisis. Essa diminuição é tão brusca que uma esfera que se mova mais rapidamente vai
sofrer uma força de arrasto menor! Esse tipo de fenômeno acontece também com outros corpos.

8.4

Força de Sustentação

A força de arrasto não é a única força que atua num corpo quando se desloca num fluido.
Quando um avião voa, é preciso que exista uma força para cima que contrabalanceie a gravidade.
Essa é a força de sustentação que, como o nome sugere, sustenta o avião. Num caso mais
geral, chamamos de força de sustentação a componente da força aerodinâmica ou hidrodinâmicas
perpendicular a velocidade que um corpo sofre quando se desloca num fluido.
Para que exista força de sustentação é necessário que o corpo tenha alguma assimetria. Se ele
for simétrico em torno de um eixo não se espera uma força perpendicular.
A força de sustentação surge por causa de uma variação da pressão ao longo da superfície.
Nesse sentido ela é semelhante ao empuxo: um corpo submerso na água sofre uma força para
cima porque a pressão na parte inferior é maior que na parte superior. Contudo, no caso da
força de sustentação, a variação da pressão é causada não pelo equilíbrio hidrostático, mas pela
variação da velocidade de escoamento do fluido.
A força de sustentação possui um comportamento semelhante à força de arrasto de forma.
Ela é dada pela expressão:
CL ρAv2
2
O índice L é de lift: levantar ou suspender, em inglês. CL é o coeficiente de sustentação, que
também é uma constante que varia. Como agora estamos tratando de corpos assimétricos, o
valor CL também depende do ângulo entre o corpo e a velocidade do escoamento. Isso se aplica
também para o coeficiente de arrasto CD , mas no caso da esfera, que é simétrica em todos os
eixos, o valor daquela constante era o mesmo para todas as posições.
Em aeronáutica, uma informação muito importante sobre uma asa é como o coeficiente de
sustentação e arrasto varia quando mudamos o ângulo da asa. À medida que se gasta combustível (ou, em aplicações militares, que se lançam bombas e paraquedistas), a força que puxa o
avião para baixo, de origem gravitacional, muda. A velocidade do avião também muda. Se não
queremos que o avião ganhe ou perca altura, o equilíbrio precisa ser satisfeito. Uma maneira de
assegurar o equilíbrio é mudando o coeficiente de sustentação e isso pode ser feito variando o
ângulo da asa.
O gráfico 8.4 é de um relatório de 1945 da NACA (predecessora da NASA) que analisa como
varia o coeficiente de sustentação do perfil NACA 1412 em função do ângulo e do número de
Reynolds. Um coeficiente de sustentação negativo indica que a força passa a ter sentido contrário.
Pelo gráfico vemos que, à medida que o ângulo aumenta, o coeficiente de sustentação também aumenta. Isso acontece um certo valor crítico, próximo de 16o . Quando passa desse valor o
coeficiente, cai bruscamente; esse fenômeno é chamado de stall. Quando uma aeronave entra em
stall o efeito pode ser catastrófico, pois é difícil retornar a um ângulo onde exista mais sustentação. Em aviões convencionais, a pequena asa traseira tem, entre outras funções, a de evitar que o
avião consiga chegar a um ângulo de stall.
Devemos lembrar ainda que as forças aerodinamicas são diferentes em cada ponto das superfícies dos corpos. O efeito disso é que, além das forças, surgem torques4 que tendem a fazer os
corpos rodarem.
FL =

4 Se

você não sabe o que é torque, leia o capítulo 12
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Figura 8.4: Coeficiente de arrasto para uma esfera.

Essa é outra função da asa traseira dos aviões: balancear o torque gerado pela asa dianteira e
o torque gerado pelo peso. Um exemplo da necessidade desse tipo de asa é quando uma pessoa
se desloca no avião. O peso total do avião (e portanto sua força de sustentação) não é alterado.
Mas ao ir da frente da aeronave para trás faz o avião tender a apontar o bico para cima, pois
agora existe mais peso na parte traseira. Quando isso acontece, os estabilizadores horizontais
(asas traseiras) entram em ação, mudando ligeiramente a inclinação e gerando uma força que
estabiliza a aeronave.

8.4.1

Efeito Magnus

Foi dito que corpos simétricos não geram sustentação e a resultante das forças aerodinâmicas
fica com sentido oposto à velocidade. Quem já jogou futebol, ping-pong e alguns outros esportes
com bola, ou viu qualquer um desses sendo praticado (como o vídeo do início da sessão), sabe
que se pode dar “efeito” na bola que a faça descrever uma curva. Para isso, é necessário que
exista uma componente da força perpendicular à velocidade.
Para dar “efeito” na bola é preciso que ela gire bastante e quando ela gira surge uma assimetria. A velocidade relativa de um ponto na superfície da bola é a soma da velocidade do centro
da bola mais uma componente devido a rotação e esse último componente muda em cada ponto.
A intensidade da força tem uma expressão semelhante à do coeficiente de sustentação, mas
em vez do CL usaremos o C M e o índice M é para Magnus, lógico.
2
~FM = CM · ρAv (ω̂ × v̂)
2

ω̂ e v̂ são os vetores unitarios com direção do eixo de rotação e da velocidade, respectivamente.
O valor de CL dependia do número de Reynolds mas também do ângulo de ataque da asa. De
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maneira semelhante, o valor C M depende do número de Reynolds e do fator de spin SP. O fator
de spin é definido como a razão entre a velocidade tangencial na esfera (no caso, no equador dela)
e a velocidade do escoamento, portanto SP = ωR/v. Ao contrário das expressões anterioes, esta
é vetorial. Isso se deve ao fato de que ao inverter o sentido da rotação a força inverte de sentido.
Para baixas velocidades, C M é proporcional a velocidade de rotação mas quando v ou ω
aumentam novamente temos mudanças bruscas no valor de C M . Um estudo recente mostrou que
C M pode inverter de sinal, isto é, em certas velocidades de escoamento a medida que aumentamos
a rotação a força aumenta, depois começa a diminuir e inverte de direção.
A montagem experimental para se medir o valor de C M é extremamente complicada o que
torna dificil a determinação de valores precisos.

Exercícios Forçosos
43- Se você solta, do alto da Torre de Pisa, uma bola de vôlei e um saco de café, qual deles
chega mais rápido ao solo? E se você soltar uma loira lá de cima?
44- Qual o peso de um saco de 5 kg de algodão? E de um saco de 5 kg de chumbo?
45- A massa de uma pessoa, em média, é de 70 kg, enquanto a massa da Terra é da ordem de
1024 kg. Estime a ordem de grandeza da força entre nosso planeta e uma pessoa. Compare
com a força gravitacional exercida entre duas pessoas. A razão encontrada será um número
enorme, e por isso sugiro que você tente fazer analogias para conseguir ter uma idéia intuitiva
dessa ordem de grandeza (por exemplo: quantas pessoas juntas em um saguão causariam
uma atração gravitacional igual à da Terra?).
46- Os raios da Terra e da Lua são 6378 km e 1738 km respectivamente, e a massa da Lua,
7, 3 × 1022 kg. Sabendo que, na superfı́cie da Terra, a aceleração gravitacional é g =
9, 8m/s2 , calcule a aceleração da gravidade na superfı́cie da Lua.
47- Ao fazer observação experimental da aceleração da gravidade na superfı́cie da Terra, com
que precisão nosso aparelho deverá operar para observar variações diárias de g devido à
gravidade lunar?
48- Uma força constante F produz uma aceleração de módulo 3m/s2 em um corpo de massa
m1 , e, de módulo 6m/s2 em um corpo de massa m2 . Qual a aceleração que essa força
geraria nos dois corpos juntos?
49- Uma força constante de intensidade 20 N imprime em um corpo aceleração de módulo
5, 0m/s2 . Qual será a aceleração que uma outra força constante de intensidade 12 N gerará
no mesmo corpo?
50- Uma tora de uma tonelada deve ser arrastada com atrito sobre uma superfı́cie, por uma
distância de 200m. Um trator a arrasta com velocidade constante igual a 18 km/h. Sabendo
que a força no cabo do trator é de 12 kN (1 kN = 1000 N), quanto é o valor da força
resultante na tora?
51- Um bloco de massa 2 kg está em repouso em uma superfı́cie horizontal sem atrito. Uma
força horizontal constante de 2 N é aplicada sobre o bloco por 3 segundos e depois removida.
Qual a velocidade escalar do bloco após cinco segundos?
52- Um corpo com velocidade inicial de módulo 5m/s recebe, durante 5s, a ação de uma força
constante de intensidade igual a 15N, que atua na mesma direção e sentido da velocidade
inicial. Nesses cinco segundos o corpo percorreu 100m. Qual a sua massa?
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53- Três blocos A, B e C, colocados sobre um plano horizontal sem atrito, estão sendo acelerados
por uma força constante de 14N. A força é aplicada no bloco A, que está grudado no bloco
B, que por sua vez também está grudado no bloco C. Suas massas são, respectivamente,
4 kg, 2kg e 1kg. Qual o valor da aceleração do sistema? Qual a intensidade da força de
contato entre A e B? E entre B e C?
54- Calcule a aceleração da gravidade terrestre para um ponto a uma altura h = 400 km acima
da superfı́cie terrestre (essa é a altura da ISS). Porque os astronautas sentem-se como que
na ausência de gravidade?
55- Considere o vento um fluxo de partı́culas incidindo sobre uma superfı́cie de área A. Todas
as partı́culas possuem a mesma velocidade v e incidem todas de forma perpendicular à
superfı́cie.
(a) Calcule o volume de ar ∆V que atinge a superfı́cie num intervalo ∆t.
(b) Se a densidade do ar vale ρ, calcule a massa total de ar que atinge a superfı́cie nesse
intervalo de tempo.
(c) Calcule a pressão exercida pelo vento sobre a superfı́cie.
56- Calcule a resistência do ar sofrida nas CNTP por um objeto com velocidade relativa ao ar
v e área A. Considere a velocidade alta o suficiente para que a resistência seja causada
principalmente pela pressão (i.e., a viscosidade pode ser desprezada).
E
57- Fótons, apesar de não possuirem massa, possuem momento! Este é dado por p = .
c
Assim, calcule a pressão de radiação sofrida por uma placa perpendicular ao chão pela luz
do Sol, quando este possui uma altura h = 30o .
58- Calcule o tamanho (aresta) e a massa de um grão de gelo cúbico que está em equilı́brio
estático no sistema solar, considerando a pressão de radiação e o peso deste. A densidade
kg
do gelo é de 900 3 .
m
59- O mesmo para grãos cúbicos de gelo de nitrogênio (ρ N = 0.85 g cm−3 ) e de poeira (ρ poeira =
2 g cm−3 ). Considerando que durante a formação do sistema solar toda a matéria estava
na forma de pequenos grãos, o que os valores obtidos dizem a respeito da composição dos
planetas internos, telúricos (Mercúrio até Marte) e externos, gasosos (Júpiter em diante)?
60- Para sondas entrando na atmosfera, existe uma de reentrada do corpo na atmosfera, que
depende das forças de arrasto da atmosfera. Elas fazem com que, a partir de uma certa
velocidade, as forças se equilibrem e, a partir de então, a sonda desça em movimento
uniforme. Calcule uma expressão geral para esta velocidade.
61- Sabemos que a ISS perde altura ao longo do tempo e sem impulsos dados por foguetes que
se acoplam nela, ela cairia de volta na Terra. Para evitar esse tipo de problema um aprendiz
que leu sem atenção o capı́tulo que termina propôs colocar asas na ISS. Essa solução poderia
resolver o problema de queda da ISS?
62- Refaça qualitativamente o exercı́cio 43 considerando forças aerodinâmicas. Quem chegaria
ao chão primeiro, uma bola de volei sem ou com rotação?
63- Pense num disco de acresção e no experimento da placa na piscina.
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Copérnico foi um dos responsáveis pela mudança da visão de universo do Ocidente, fazendo
a Terra girar em torno do Sol, em vez do contrário. Um dos argumentos que ele usa em seu livro
para justificar o contra-senso que ele propunha é o seguinte:
É que, de uma maneira geral, toda a mudança de posição que se vê ou é devida ao
movimento da coisa observada, ou do observador, ou então seguramente de um e
outro. Na verdade, entre objetos que se movem igualmente na mesma direção, não se
nota qualquer movimento, isto é, entre coisa observada e observador. Ora, a Terra é o
lugar donde aquela rotação [da esfera] celeste é observada e se apresenta à nossa vista.
Portanto, se algum movimento for atribuído à Terra, o mesmo movimento aparecerá
em tudo que é exterior à Terra, mas na direção oposta.
O argumento nos parece bobo, porque estamos acostumados com ele; nossas professoras
sempre citam as árvores passando na janela do seu carro. O caso é que a idéia é fundamental
para validar a nossa física, o que justifica sua indispensabilidade das nossas aulas na escola.
A idéia em si é perceptível para qualquer pessoa que se movimente, mas como foi discutida
mais extensamente, no nosso contexto físico, por Galileu, leva na física o nome de Relatividade
Galileana: o movimento observado de um objeto é relativo, dependendo da velocidade do
observador. Observadores com diferentes velocidades medem diferentes valores de velocidades
dos outros objetos. Mas repare como isso não afeta as leis de Newton: se um observador 1 vê
um corpo A se movendo com velocidade constante, então outro observador 2, que esteja com
outra velocidade, também vai ver o corpo A com velocidade constante. Se 1 vê A acelerado,
2 verá A com a mesma aceleração (com o mesmo ∆v). Como as leis de Newton só falam de
acelerações, não de velocidades, as leis são equivalentes para todos os observadores que têm
velocidade constante (chamados observadores inerciais. Na verdade, as Leis de Newton só
valem para observadores inerciais. Observadores acelerados detectam acelerações nos objetos
(que, olhando de um referencial inercial, entendemos que são devidas à aceleração do próprio
observador acelerado) que não correspondem a forças “reais”, que têm alguma proveniência
física! A Segunda Lei de Newton estará violada! E, com ela, também as outras.
Para entender o problema, imagine um menino chamado Vinícius, que tenha sido colocado
dentro de um trem sem vidros e todo pintado de preto por dentro, de forma que seja impossível
ver qualquer coisa do lado de dentro ou do de fora. O trem também tem isolamento acústico,
e por isso também é impossível ouvir qualquer som exterior, mesmo que seja do motor ou das
máquinas do trem. Imagine também que a preocupada mãe do Vinícius esteja lhe esperando
na estação de chegada, observando-o com uma câmera de visão noturna instalada dentro do
seu vagão. O trem está seguindo seu caminho normal e, quando se aproxima da estação, freia
bruscamente; com isso, Vinícius é jogado para frente. Sua mãe então diz:
67

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 3 - Mecânica

– O Junior estava inicialmente com a mesma velocidade que o trem. Como o trem
freou, e o irresponsável do meu filho não estava usando cinto de segurança, ele, por
inércia, manteve sua velocidade inicial, e caiu de cara no chão.
Já o Vinícius, acidentado dentro do trem, sem nenhuma indicação de qualquer movimento
deste, concluiria,
– Eu estava tranqüilamente parado na minha sala escura de sempre, tentando tirar
um cochilo na cadeira quando, de repente, uma força me puxou violentamente para
frente; por causa dessa desgraçada, eu acabei de quebrar meu nariz!
Pergunta: qual das duas interpretações está correta? Na segunda interpretação, o Vinícius
associa uma força ao seu movimento acelerado em direção à porta do vagão – força essa que
não existe na interpretação da sua mãe. Para a Mãe, há os trilhos do vagão, o atrito, etc . . . Mas
Vinícius só pode dizer que uma assombração puxou o pé dele! Para ele, uma aceleração surgiu nele, não associada a nenhum fenômeno físico, nenhuma força! Uma violação das Leis de
Newton, de fato. Em um referencial acelerado, isso fatalmente ocorre. Para estender a validação
das Leis para tais referenciais, associamos “forças fantasmas” a essas acelerações. Outro exemplo:
quando um elevador começa a subir, você se sente levemente puxado para baixo; se houvesse
uma balança ali, você se veria mais pesado. Mas nenhuma assombração do elevador puxou seu
pé; a máquina apenas acelerou para subir, enquanto você tendia a permanecer parado no solo –
uma força fantasma da inércia. Pelo mesmo motivo, quando um elevador começa a descer, você
é “puxado” para cima, e se sente mais leve.
Outro exemplo interessante pode ser visto com alguém em pé sobre um grande disco girando.
Se você tenta caminhar para a borda do disco, vai se sentir puxado na direção oposta à da
rotação. Isso porque, conforme se afasta do centro do disco, você vai passando a zonas de maior
velocidade1 ; com isso, você, que tinha uma velocidade menor que a da sua nova zona, tende a
cair para trás. Da mesma forma, se for em direção ao centro, você passa a zonas de velocidade
menor e cai no sentido da rotação. Esse efeito é conhecido como força de Coriolis, e é muito
importante para os meteorologistas: se uma massa de ar desce na direção do equador, é desviada
para oeste; se se afasta dele, é desviada para leste. Assim surgem enormes massas de ar que
tomam forma espiral, os tais furacões e ciclones. O mesmo efeito atinge também as correntes
marítimas.
A Terra mesma, claramente, não é um referencial inercial – ela gira sob seu próprio eixo,
se movimenta em uma órbita elíptica, precessiona. . . Claro, estamos falando isso a vendo em
contraste com as Estrelas de Fundo, ou a Esfera Celeste que, esse sim, consideramos um referencial parado. Mas podemos contornar o problema de morarmos em um corpo acelerado usando
dois argumentos. O primeiro é que as nossas velocidades cotidianas geralmente são ordens de
grandeza mais baixas que as dos movimentos do nosso planeta em relação às estrelas de fundo;
portanto, podemos desprezar os efeitos das acelerações planetárias. Segundo, mesmo quando são
velocidades comparáveis, basta não esquecermos de levar em conta as nossas forças fantasmas (a
de Coriolis, a centrífuga – ver próxima página) que nossas análises físicas estão salvas.

1

Esse tipo de discussão costuma causar confusão por uma pequena imprecisão conceitual. Como o disco é rígido, sua
velocidade angular (graus por segundo) é igual em todos os pontos. Contudo, os pontos da borda têm que percorrer uma
circunferência de comprimento maior que os pontos próximos ao centro, num mesmo tempo; e por isso tem velocidade
linear (metros por segundo) maior.
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64- Você está em um elevador que, quando começa a subir ou a descer, acelera em 2 m/s2 .
Se houver uma balança dentro do elevador, qual será seu peso medido por ela quando o
elevador estiver subindo? E quando ele estiver descendo?
65- Considere um satélite artificial da Terra isento de rotação. Este satélite tem órbita circular
contida no plano equatorial da Terra, completando em um dia sideral uma revolução em
torno do planeta. Ele:
(a) Estará em repouso somente para um observador fixo na superfı́cie terrestre que esteja
localizado na linha do Equador.
(b) Estará em repouso para um observador fixo na superfı́cie terrestre localizado na cidade
de São Paulo.
(c) Estará em movimento para qualquer observador fixo na superfı́cie terrestre.
(d) Estará em repouso para observador fixo na superfı́cie da Lua.
(e) Estará em repouso para um referencial fixo em relação ao centro da Terra.
Explique porque cada opção correta está correta, cada opção errada, errada.
66- Você dispõe de um canhão, balas apropriadas (não de açúcar) e pólvora, e pretende atingir
certo alvo. Suponha que, com a quantidade de pólvora que você põe, a bala está caindo
exatamente na metade do caminho até o seu alvo. O que você deve fazer para a bala cair
no alvo? Como isso influiria no tempo de vôo da bala?
Considere o movimento da Lua ao redor da Terra como um círculo perfeito, percorrido por
ela com velocidade constante. Pergunta: a Lua está sendo acelerada? Bom, se a velocidade é
constante, sabemos que a aceleração é nula. Por outro lado, sabemos que a Lua gira em torno da
Terra por causa da atração gravitacional entre eles; e se existe força, existe aceleração! E então, o
que responder?
Na verdade, há aí uma confusão. Leia o Apêndice C, sobre Vetores. Quando dizemos que
a velocidade orbital da Lua é constante, estamos nos referindo à sua intensidade; se olharmos o
vetor velocidade lunar, veremos que, em cada ponto da órbita, sua direção é diferente. Se não
houvesse aceleração, pela Primeira Lei de Newton, a Lua deveria rumar pelo espaço em linha
reta (com o vetor velocidade constante)! O que acontece é que, já que se está num movimento
circular, a aceleração gravitacional (que obviamente aponta para a Terra) é sempre perpendicular
à velocidade. Acelerações desse tipo só mudam a direção da velocidade, e não seu valor numérico.
Elas recebem o nome de acelerações centrípetas. Podemos explorar algumas características
geométricas dessa aceleração.
Como a aceleração é sempre perpendicular à velocidade, o módulo da velocidade é sempre
constante ao longo da trajetória. Como a velocidade é sempre perpendicular à distância ao centro,
a mesma também permanece constante. Assim, em um sistema que possui apenas aceleração
centrípeta, a trajetória é necessariamente uma circunferência.
Dizemos que a trajetória é circular quando, no espaço vetorial das posições, os vetores-posição
possuem todos o mesmo tamanho e apontam para todas as direções. Podemos ver, contudo, que
o mesmo vale se desenharmos os vetores-velocidade com a mesma origem, no espaço vetorial
das velocidades. Repare que as velocidades também possuem o mesmo tamanho e percorrem
todas as direções.
Podemos calcular facilmente o módulo da velocidade, se soubermos o período em que o
círculo é percorrido: v = 2πR/T. Mas nesse mesmo período, as velocidades também completam
uma volta. Ou seja, podemos calcular da mesma forma o módulo da “velocidade da velocidade”:
a = 2πv/T. Juntando ambas, temos:
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Figura 9.1: Movimento circular no espaço das posições e no espaço das velocidades.

2πv · v
v2
=
2πR
R
Assim, temos uma relação geométrica entre a aceleração centrípeta, a velocidade com que se
percorre o ciclo e o raio de curvatura. No caso da Lua, quem faz o papel de aceleração centrípeta
é a atração gravitacional, o que nos leva a
acp =

GM
V2
=
R
R2
E podemos pensar em outros exemplos. Numa curva de Fórmula 1, é o atrito com o asfalto
que gera aceleração centrípeta, e permite que os carros completem a curva. Por isso, quando
chove e a pista fica menos aderente, torna-se bem mais fácil para o piloto sair da pista pela
tangente, em direção ao muro. Pra isso existem pneus de chuva ultra-aderentes.
Podemos ir ainda mais longe com nossa análise vetorial: imagine certo corpo com certo vetor
velocidade v, que esteja sendo acelerado em uma direção qualquer. Podemos sempre decompor
a aceleração em duas componentes: uma na direção da velocidade, responsável por aumentar
o módulo (o tamanho do vetor) dela; e uma perpendicular, centrípeta, responsável por mudar a
direção dela. O que são órbitas elípticas? Pense nisso.
Mas como ficam esses conceitos a partir do referencial de quem está fazendo a curva? Imagine
você mesmo dentro de um carro, em uma pista circular. Em cada ponto, você tende a sair
tangencialmente da curva, seguindo uma trajetória reta; mas o carro está sempre sendo puxado
“para dentro”. Por isso, você tem a impressão de ser continuamente empurrado para fora. Essa é
a aceleração centrífuga (“fugindo do centro”), mais um exemplo de aceleração fantasma, que
aparece em referenciais em movimento – neste caso, em qualquer referencial que descreva uma
trajetória não-retilínea.
67- Considere a Terra perfeitamente esférica; em que parte de sua superfı́cie a atração gravitacional é sentida maior? Calcule as acelerações da gravidade máxima e mı́nima na superfı́cie
terrestre.
68- Chamamos de satélites geoestacionários aqueles que são geoestacionários, ou seja, que
aparecem parados, vistos da superfı́cie terrestre. Sabendo que a velocidade de revolução
dos geoestacionários é de 3 × 103 m/s, calcule sua altura em relação à superfı́cie terrestre.
Calcule também sua aceleração.
69- Sabendo apenas que um certo satélite é geoestacionário (sem saber sua velocidade), calcule
os mesmos elementos orbitais do problema anterior.
70- Um corpo está em uma órbita circular de raio R, em torno de uma estrela de massa M.
Calcule a velocidade orbital v do corpo.
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71- Considere um planeta em órbita circular em torno de uma estrela. Em um intervalo de
tempo ∆t, o raio da órbita do planeta varre uma área ∆S. A razão ∆S/∆t é denominada
velocidade areolar do planeta, e é denominada por η. Determine o valor da aceleração do
planeta em função de η e do raio da órbita R.
72- Tomando as órbitas circulares, deduza a Terceira Lei de Kepler a partir da Gravitação Universal. Com isso, encontre uma expressão algébrica para a constante K da Lei.
73- Astrônomos descobriram um planeta de 1 massa terrestre com perı́odo de 1 dia sideral e
raio de 42000km! O que aconteceria com um astronauta na superfı́cie desse planeta? O
que pode-se dizer sobre a atmosfera dele?
74- Seja um disco rı́gido de raio R = 1m girando com velocidade angular ω = 1rad/s.
(a) Calcule o momento angular de um ponto com a sua massa (sim! Você!) parado no
disco à distância de 1 e 0.95 metros do centro, e a diferença entre elas.
(b) Suponha que você estivesse na beirada do disco (1 m do centro) e se deslocasse
para uma distância de 0.95 m do centro a uma velocidade constante vr = 1 m/s,
puramente radial (repare que velocidades radiais não alteram o momento angular).
Calcule o torque sofrido por você.
(c) Calcule a força média exercida sobre você, como vista para alguém fora do disco.
Como isso é interpretado por um observador no disco, i.e., que tipo de forças inerciais
aparecem?
OBS.: Para fazer este exercı́cio, leia primeiro o capı́tulo de Fı́sica de Rotações.

9.1

Força de Coriolis

2 No

exercício 74 você percebeu, e calculou, o efeito da força inercial conhecida como força
de Coriolis. Ela, assim como a força centrífuga, é uma força inercial que aparece em referenciais em rotação, e é uma velha conhecida daqueles que já andaram em um carrossel, além dos
meteorologistas. Vamos deduzí-la agora.
Veja a situação da Figura 9.2. Suponha que um corpo no ponto A está inicialmente parado
com relação ao disco. Ele, então, passa a possuir uma velocidade puramente radial no referencial
do disco em direção ao ponto B, que dista ∆x = vr · ∆t do ponto A (onde ∆t é o intervalo de tempo
que se passou). Suponha ainda que o intervalo de tempo é tão pequeno quanto se queira.
Se o disco fosse um referencial inercial não deveria haver nenhuma força agindo sobre o
corpo, já que, neste referencial, o vetor velocidade é constante (a velocidade é sempre radial, e
mantêm o módulo constante). Porém o disco não é um referencial inercial por ser um referencial
em rotação. Portanto, surgem duas forças inerciais: a força centrífuga e a força de Coriolis.
Dois efeitos geram a força de Coriolis:
(a) Uma vez que o disco gira como um corpo rígido, a velocidade (medida num referencial
externo, inercial) de rotação dele é maior no ponto A do que no ponto B, i.e., vt > v0t . Um
corpo em repouso com relação ao disco na direção tangencial sofre, portanto, variação de
velocidade ∆vt entre os pontos A e B. Sabendo que o disco gira como um corpo rígido,
podemos calcular as velocidades vt e v0t em função da velocidade angular do disco, ω:
vt = ω · r
2 Antes

de ler essa seção, é útil ler o capítulo de Física de Rotações e o apêndice de Vetores.
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Figura 9.2: Corpo rígido em rotação.

v0t = ω · (r − ∆x ) = ωr − ω∆x
E, portanto, a variação ∆vt :
∆vt = v0t − vt = ωr − ω∆x − ωr
∆vt = −ω∆x
Como ∆x = vr · ∆t:
∆vt = −ωvr ∆t

(9.1)

(b) Para que o corpo possa manter uma trajetoria retilínea e puramente radial no referencial
do disco sua velocidade radial deve girar um ângulo α = ω · ∆t, ou seja, deve sofrer uma
variação ∆vr . Como sabemos o ângulo α em função de ω e do tempo, podemos calcular ∆vr
(repare ainda que, como a velocidade radial possui módulo constante, vr = vr0 ). Supondo
que ∆t é muito pequeno, temos:
∆vr = −α · vr
∆vr = −ωvr ∆t

(9.2)

Como a velocidade radial do corpo é constante, no referencial do disco, todas as variações
de velocidade que calculamos ocorrem na direção perpendicular ao raio-vetor (vetor ligando o
centro do disco ao corpo). Ou seja, as acelerações sofridas são perpendiculares à velocidade
radial. Assim, podemos calcular a variação de velocidade total ∆v somando os efeitos calculados
nas Equações 9.2 e 9.1:
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∆v = −ωvr ∆t − ωvr ∆t
∆v = −2ωvr ∆t
Mas, usando a segunda lei de Newton:
∆v
∆t
F = −2mωvr
F=m

Essa força é a força que deve ser aplicada sobre o corpo para que ele possa descrever a
trajetória radial retilínea no referencial do disco. Ela é, geralmente, aplicada pelo disco sobre o
corpo (força de atrito). Porém, no referencial do disco a aceleração resultante sobre o corpo é
zero, portanto a soma de todas as forças (inerciais ou não) deve ser zero. Desprezando as forças
na direção radial (que são a centrífuga e centrípeta, que também somam zero), temos, para a
força de Coriolis Fcor :
Fcor + F = 0
Fcor = 2mωvr

(9.3)

Porém a análise que fizemos não é completa. A força de Coriolis aparece para qualquer corpo
se movendo num referencial em rotação, não somente para corpos cuja velocidade é puramente
radial. Assim vamos, agora analisar o outro caso: quando a velocidade é puramente tangencial.

Figura 9.3: Referencial (corpo rígido) em rotação. Um objeto em A possui uma velocidade puramente radial
v com relação ao referencial rotante, e um ponto do referencial em rotação no ponto A possui velocidade V
(devido à rotação do referencial).

Observe que, para um observador externo, um objeto em A que possui velocidade v com relação ao disco em rotação gira, em Movimento Circular Uniforme, ao redor de C com velocidade
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V + v = ωR + v (sendo R a distância de A a C). Portanto a força F terá de ser igual à resultante
centrípeta:
F = Fcen =

m(v + ωR)2
R

mv2
+ 2mvω + mω 2 R
R
No referencial em rotação, porém, o objeto em A é visto em MCU com velocidade v, e sua
mv2
resultante centrípeta vale
. Como a velocidade tangencial é constante em módulo, a força
R
resultante (contando forças inerciais e ”normais“) no referencial em rotação deve ser a resultante
centrípeta. Assim:
F=

mv2
mv2
= F + Finerciais =
+ 2mvω + mω 2 R + Finerciais
R
R
Finerciais = −2mvω − mω 2 R
Perceba que o termo −mω 2 R nada mais é do que a força centrífuga! O outro termo, portanto,
corresponde à força de Coriolis, que possui módulo 2mvω e aponta para fora da circunferência.

Figura 9.4:
~.
angular ω

Força de Coriolis sofrida por um corpo com velocidade ~v num referencial com velocidade

Para encerrar, vamos analisar a força de Coriolis como vetor. Perceba que nas duas situações
acima a força de Coriolis possuia direção perpendicular às direções do eixo de rotação (velocidade
angular) e da velocidade. Isto sugere que possamos escrever a força de Coriolis como um produto
vetorial. E podemos!

~Fcoriolis = 2m(~v × ω
~)
74

(9.4)
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Como pode ser visto na situação da Figura 9.4. Verifique que isso é verdade para os casos
anteriores! A força centrífuga também pode ser escrita na forma vetorial:

~Fcentr f uga = m(~
~
ω × ~R) × ω

(9.5)

75- Calcule o desvio sofrido por uma bola de beisebol num percurso de 20 m que é atirada, no
equador, com velocidade v = 30 m/s.
76- Suponha que uma cunha seja solta de uma altura de 20 m no equador. Calcule o módulo, a
direção e o sentido da componente da velocidade paralela à superfı́cie da Terra no instante
em que a cunha atinge o solo. Tente desenvolver um experimento capaz de medir o efeito
calculado. O que esse experimento significaria na disputa entre os modelos heliocêntrico e
geocêntrico? (De fato a experiência foi realizada, numa colaboração entre Newton e Hooke.
Mais detalhes em http://www.hfleming.com/newtonexp.html).
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A Interpretação da Energia
Até agora, vimos que podemos descrever todos os movimentos do universo partindo de três
leis fundamentais, criadas por Isaac Newton em 1687. Mas vimos também que essas três leis podem ser “resumidas” em um princípio ainda mais fundamental – da conservação da quantidade
de movimento – e que, com ele, parecemos conseguir descrever e entender todos os movimentos
dos corpos, bem como suas causas. Esse foi o grande sucesso da Teoria de Newton; desde Aristóteles, não se havia construído no Ocidente nenhum modelo da natureza que fosse tão geral e que
abrangesse tantos fenômenos. A teoria newtoniana é tão poderosa que nós ainda descrevemos
nosso mundo tendo essa teoria como nossa principal referência.
Contudo, a beleza e a abrangência de uma teoria não garantem sua aplicabilidade prática. Vamos usar a gravidade como exemplo. Conhecemos a forma dessa força, e portanto sabemos como
é a aceleração que ela gera nos corpos. Como a aceleração gravitacional depende basicamente
da distância entre os corpos, podemos imaginá-la funcionando como uma aceleração centrípeta;
daí, compreendemos que podem haver órbitas circulares. Mas órbitas circulares são um caso
ridiculamente simples de movimento possível sob forças gravitacionais; basta imaginarmos as
órbitas parabólicas dos cometas, as marés, as ressonâncias dos satélites, a estranha estabilidade
dos Troianos1 . . . Sabemos que nossa teoria de gravitação permite essas coisas, mas você consegue
imaginar o quanto seja difícil calcular, entender os mecanismos desses intrincados fenômenos?
Por isso, temos que ser mais espertos; se não conseguimos saber todos os detalhes de um certo
fenômeno, podemos prestar atenção em algumas características “especiais” deles. Sabendo escolher, essas características podem nos dizer muito do que realmente queremos saber sobre os
fenômenos.
Para isso, vamos voltar a um exemplo já discutido aqui: a experiência do Galileu com os
planos inclinados. Já discutimos como a força gravitacional atua, trazendo a bolinha até a extremidade da rampa; e como, depois, o atrito com o chão a fazia parar. Tendo já a Física Newtoniana
completa, conseguimos descrever com grande facilidade esse fenômeno. O próprio Galileu, entretanto, estava prestando atenção em duas características especiais: fazendo as experiências, ele
descobriu uma relação entre elas. As características que ele observou foram (i) a altura da rampa
e (ii) a velocidade que a bolinha tinha quando chegava no chão; o que ele descobriu sobre essas
duas características foi que, quanto maior a altura inicial da bolinha, maior a velocidade com
que ela saía. Ele não precisou conhecer as Leis de Newton, e saber como a gravidade atuava na
bolinha ao longo do percurso; só sabia como cada condição inicial de altura correspondia a uma
condição final de velocidade.
Vamos explorar isso mais a fundo, usando um caso mais simples, mas essencialmente igual.
Imagine uma bolinha que esteja presa a uma certa altura e, depois de solta, caia verticalmente,
1 Para quem não conhece, os Asteróides Troianos são dois grupos de pequenos corpos que têm a mesma órbita de
Júpiter; cada um a 60o do planeta, na órbita.
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até atingir o solo. A velocidade inicial da bolinha é zero, e ela é uniformemente acelerada pela
gravidade; de forma que podemos escrever a velocidade v da bolinha em qualquer instante que
quisermos:
v = gt
Por outro lado, a altura h que a bolinha percorre também é determinada pelo tempo da queda:
g 2
t
2
Mas não estamos interessados no tempo de queda; apenas na velocidade e na altura. Assim,
isolando t e substituindo-o pela primeira equação, na segunda:
h=

h=

g
2

 2
v
g

ou, arrumando melhor:

gh =

v2
2

e chegamos a uma expressão satisfatória: a velocidade final (o quadrado dela, na verdade) só
depende da altura, e da aceleração da gravidade – este último, de fato, o agente de mudança de
velocidade. Para ficar com a força gravitacional, e não só a aceleração, multiplicamos pela massa
m da bolinha:
mv2
2
O que podemos concluir da equação? Existe altura no início, e velocidade no final. A altura
vai diminuindo, e a velocidade aumentando. Sendo mais formais: se pegarmos dois instantes t1
e t2 , no meio da queda, teremos uma relação parecida; em t1 , o corpo vai ter uma velocidade v1 e
estar a uma altura h1 . Em t2 , sua altura h2 será menor, e sua uma velocidade v2 , maior – a altura
vai gradativamente se transformando em velocidade (se me permitem o abuso de linguagem).
Refazendo as contas:
mgh =

v2 = v1 + g∆t

e

∆h = v1 ∆t +

g
(∆t)2
2

→

mg∆h =

mv21
mv22
−
2
2

ou, escrevendo melhor:
mv21
mv22
mv2
= mgh2 +
ou mgh +
= constante
2
2
2
Dois números, duas características especiais, cuja soma é a mesma em qualquer instante da
queda. Um deles depende da altura; o outro, da velocidade. Conforme o corpo vá caindo, o
primeiro diminui e o segundo aumenta; até que, no fim, a bolinha só tem velocidade e não altura.
É realmente como se a altura se transformasse em velocidade; ou melhor dizendo, o “espírito da
altura” passasse a ser “espírito de velocidade”, ou “espírito do movimento”. a “quantidade do
espírito” na bolinha é a mesma, o tempo todo; mas a forma dele é que muda.
Achamos uma ótima característica a ser observada! Sabemos agora que, pelo menos nas
quedas na superfície de um planeta, existe uma “quantidade de espírito” que se conserva; e a
força gravitacional é responsável por tirar esse “espírito” da forma de “espírito de altura”, ou
“espírito de potencial de movimento”2 , e torná-lo “espírito de velocidade”. Vamos usar nomes
gregos: Aristóteles tinha um conceito que era a materialização de um potencial em ato, coisa
que ele chamava energéia, ou na forma latina, energia. Um bom nome. Assim, o “espírito do
movimento-em-potencial”, ou da altura, vai se chamar energia potencial (gravitacional, no
caso); e o “espírito do ato do movimento” será batizado de energia cinética3 .
mgh1 +

2 Repare que o principal de se estar no alto é poder cair. O “espírito da altura”, no caso, é como um espírito de
movimento em potencial; e por isso esse nome.
3 Kinétos é “movimento”, em grego.
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Com isso, marcamos dois elementos “especiais”, identificáveis em qualquer movimento sob
ação da gravidade na superfície da Terra. O movimento de uma, ou várias bolinhas, pode ser o
mais complicado; se as únicas forças atuantes forem o peso de cada uma, podemos calcular sua
energia (potencial e cinética) num instante qualquer e afirmar categoricamente que, em qualquer
outro instante, essa energia deve ser a mesma!

77- A Torre de Pisa tem entre 55,86 m e 56,70 m de altura. Com que velocidade a bolinha
tacada lá de cima chega ao solo? (desprezando o atrito com o ar)
78- Suponha que você tenha uma vizinha muito chata, e queira quebrar a vidraça da casa dela.
A janela principal do segundo andar da casa fica a sete metros e meio do solo. Qual a
mı́nima velocidade com que você deve tacar a pedra para acertar a janela? (Não resolvam
esse exercı́cio experimentalmente!)
79- Um atleta de massa 80 kg, com 2m de altura, consegue ultrapassar um obstáculo de 6 m
de altura passando por cima dele (ele faz salto com vara)! Considerando que a energia do
atleta tenha sido conservada, calcule:
(a) O ganho de energia potencial gravitacional do atleta no ápice do salto.
(b) A velocidade inicial mı́nima necessária para o atleta conseguir saltar.

10.1

Máquinas de Carnot

Nosso novo conceito de energia parece muito útil! Mas será que essas características que
encontramos podem nos ajudar a encontrar características similares em outras situações, com
outras forças atuando? Ou seja, será que podemos enxergar semelhanças em outros fenômenos,
de forma que, por analogia, possamos estender nosso conceito de energia para outras situações?
Para responder à pergunta, vamos analisar a situação gravitacional por uma outra forma. Imagine
uma máquina de levantar pesos, como a que é mostrada na figura 10.1:

Figura 10.1: A Máquina de Levantar e Abaixar Pesos. 1 ft. = one foot (um pé). Adaptado como um metro.
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Esta máquina, que apelidaremos de M é capaz de levantar e abaixar bolinhas, cada uma
pesando 1 g, por exemplo. Colocando três bolinhas de um lado e uma do outro, adequadamente,
a máquina é capaz de levantar as três bolinhas de uma altura X abaixando a outra de 1m. Faremos
as seguintes considerações no nosso estudo:
• Não pode existir no mundo nada análogo a um movimento perpétuo de tal máquina. Por isso
entenda-se que uma máquina dessas não pode repetir o processo indefinidamente e voltar
à sua condição inicial sem receber energia externa deixando um peso levantado a cada vez,
que poderia ser usado pra rodar outra coisa. Isso seria equivalente a fazer um carro andar
sem gasolina! Essa idéia é conhecida como Princípio de Carnot.
• A máquina M é reversível. Isso indica que ela pode funcionar ao contrário. No caso, ser capaz
de levantar três bolinhas abaixando uma implica poder levantar uma abaixando três. Uma
máquina irreversível não faz isso.
Seja também uma outra máquina N, irreversível, mas de funcionamento semelhante à M. Ela
abaixa um peso de 1m para levantar outros três de uma altura Y. Demonstraremos que Y deve
ser menor que ou igual a X.
Demonstração. Para tal, suponha por absurdo que Y > X. Neste caso, podemos acoplar M a N fazendo
M trabalhar ao contrário. Assim, M abaixaria três pesos de uma altura X para levantar um outro de 1 m;
este seria usado por N para levantar mais três pesinhos de uma altura Y. Ora, mas como Y > X, as três
bolinhas levantadas no final poderiam ser usadas para rodar novamente M e a altura restante poderia
ser aproveitada para fazer funcionar outra maquininha. Mas isso seria um moto-perpétuo, ABSURDO!
Se a máquina N também fosse reversı́vel, seria fácil provar que Y ≤ X e X ≥ Y ⇒ X = Y.
Esse resultado é fantástico. Ele nos mostra que, independentemente do nosso nível de tecnologia, nunca poderemos criar uma máquina de levantar e abaixar pesos com uma eficiência maior
que uma máquina reversível! Além disso, todas as máquinas reversíveis possuem a mesma eficiência, não importa sua constituição interna!
Baseado nesse resultado, usando nossa maquininha M reversível, será que conseguimos determinar a altura X em que três bolinhas são levantadas, enquanto uma quarta é abaixada em
um metro? É claro que conseguimos! Para resolver o problema, suponha primeiramente que
3X > 1. Nesse caso poderíamos construir uma outra máquina imgualzinha à primeira e rodá-la
ao contrário. Como 3X > 1, poderíamos, em princípio, utilizar esse excesso de altura por uma
terceira máquina para fazer uma outra coisa – levando-nos novamente ao Movimento Perpétuo.
Logo, 3X ≤ 1m. Por um raciocínio análogo, temos que 1m ≤ 3X, de onde concluímos que 3X = 1
m de altura → X = 1/3 m!
A generalização desse experimento pode então ser feita. Se uma máquina análoga abaixa
n bolinhas de uma altura X para levantar b bolinhas de uma altura Y, esses valores serão tais
que bY = nX. Esse produto sempre se conserva, em qualquer transformação reversível! E
como nenhuma máquina, nenhuma transformação na natureza pode ser mais eficiente que nossa
máquina reversível, essa quantidade nunca pode aumentar, no máximo diminuir! É claro que
estamos falando da mesma energia potencial gravitacional que vimos lá em cima.
Energia Potencial é o nome dado a tipos de energia que dependem da localização dos corpos
no espaço, em relação a algo. Poderíamos ter uma maquina análoga à nossa, submetida a um
campo elétrico, levantando e abaixando cargas; com isso encontraríamos uma outra quantidade
conservada: a energia potencial elétrica. Se tivermos bolinhas movidas horizontalmente, presas
a molas, teremos a energia potencial elástica. E todas essas formas de energia são intercambiáveis: podemos construir uma máquina que abaixe uma bolinha enquanto puxa uma mola, ou
movimente uma carga...
79

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

10.2

Volume 3 - Mecânica

Conservação de Energia

Voltemos a analisar o experimento do Galileu, do início dessa seção: a bolinha, no alto da
rampa, tem uma energia potencial armazenada. Conforme ela cai, essa energia vai lentamente
se transformando em energia cinética, graças ao trabalho realizado pelo seu peso, até que ela
chega ao solo com uma certa velocidade, e com sua energia totalmente transformada em cinética.
Então ela começa a rolar, mas conforme a bolinha vai sofrendo atrito com o chão, ela vai freando,
perdendo quantidade de movimento. Não há nada estranho nisso, pois o atrito funciona como
uma força externa. Mas o que acontece com a energia cinética perdida pela bolinha? Ela parece
sumir; mas vamos procurar melhor. O atrito acontece pela interação entre os átomos da bolinha e
os do chão. Os átomos que vêm se movendo com a bolinha, vão sendo freados ao se aproximarem
dos átomos do chão que estão mais à frente; quando estão ainda mais próximos, acabam sendo
acelerados em uma outra direção qualquer. Pelo mesmo motivo, os átomos do chão também
são acelerados em direções aleatórias. O atrito tem este efeito: transformar o movimento médio
ordenado dos átomos, que dá o movimento da bolinha, em um movimento desordenado de
agitação.
Contudo, não precisávamos conhecer o modelo atômico para ter certeza que a energia se conservaria, e aí bastaria uma experiência – andar de skate ou bicicleta – para saber o que acontece:
as rodas esquentam! Ora, o que mais é o calor de um corpo que não a agitação térmica dos seus
átomos?! É o mesmo princípio que usamos quando estamos com frio, e atritamos as mãos. Ou
quando estamos perdidos em uma floresta, e atritamos gravetinhos para produzir fogo. É por
esse motivo que os ônibus espaciais precisam ter um bom revestimento térmico: o calor gerado
pelo atrito com a atmosfera na reentrada esquenta muito o casco do ônibus (foi por problemas no
revestimento térmico que a Columbia explodiu em 2001). E é esse mesmo atrito atmosférico que
queima os meteoros que entram a toda hora na atmosfera, e nos protege, pobres seres humanos,
da violência impiedosa do universo-lá-fora.
O próprio Carnot, quando criou seu princípio, estava preocupado com as máquinas industriais do século XIX, movidas por queima de carvão. Portanto, seu foco era transformar energia
térmica em energia cinética das peças das máquinas. A maioria das máquinas atuais transforma
a energia elétrica que vem pela tomada em outras formas de energia (em energia térmica, no
microondas; em luz, no caso da televisão). Existem, afinal, inúmeras formas nas quais a energia
pode se manifestar; sempre que temos um novo fenômeno, podemos encontrar uma nova grandeza, um novo número especial, dimensionalmente compatível com os espíritos de velocidade ou
de movimento em potencial (pelo peso, pelo campo elétrico, pela contração de uma mola); uma
nova característica com a qual sempre podemos imaginar uma maquininha operando, tal que
todas as energias, juntas, obedecem a um princípio mais universal de conservação: o Princípio
da Conservação da Energia:
“A energia total presente no universo é sempre a mesma, em qualquer instante de tempo.”
Curioso que a primeira demonstração da lei de conservação de energia não foi feita por um
físico, mas por um médico. Ele fez uma experiência com ratos: ao queimar comida, pode-se
medir quanto calor é gerado, entretanto, alimentando ratos com a mesma quantidade de comida
ele percebeu que os ratos convertiam oxigênio em gás carbônico da mesma forma que a comida
que era queimada. Quando se mede a energia em ambos os casos encontramos que as criaturas
vivas fazem exatamente a mesma coisa que os sistemas não-vivos. A lei de conservação de
energia é válida para a vida tanto quanto para outros fenômenos. Interessante que qualquer lei
ou princípio físico que nós conhecemos para coisas não-vivas também funcione para coisas vivas,
de fato, não há por que os fenômenos em criaturas vivas serem diferentes, a não ser pelo fato de
geralmente serem muito mais complicados.
Podemos analisar o que acontece dentro de um organismo mais de perto: o trabalho do
nosso sistema digestivo é quebrar as moléculas dos alimentos que comemos; a energia que era
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responsável pelas ligações químicas das moléculas é transformada em energia de ligação das
ATP4 , moléculas que se distribuem por todas as células do corpo. Assim, quando esticar o
braço, ATPs são quebradas no cérebro, gerando energia elétrica para os pulsos dos neurônios,
que correspondem ao seu pensamento de esticar o braço. Depois, outras ATPs se quebram nos
neurônios, liberando a energia para o pulso elétrico que percorrerá os nervos até seu braço,
atingindo seu bíceps. Aí, mais ATPs são quebradas, dando energia cinética para as fibras do seu
bíceps, de forma que elas possam se distender e, com isso, você finalmente estique o braço.
Na prática, quando calculamos a energia de um sistema, às vezes ela sai do sistema e às vezes
entra; portanto, para assegurar a conservação de energia, precisamos tomar o cuidado de delimitar um sistema que possa ser considerado isolado do ambiente externo. Um jacaré parado sobre
uma rocha, sem se mover e aparentemente sem qualquer tipo de metabolismo, pode aquecer
muitos graus. Não vamos entender a conservação se tentarmos pensar no jacaré isoladamente;
temos que considerar o sistema jacaré-sol, ou jacaré-atmosfera. Se este réptil estiver dentro de
uma estufa aquecida, à noite, aí sim podemos considerar essa estufa como um meio isolado,
e todo o calor que o jacaré ganha é calor que a estufa perde. Répteis fazem isso: entram em
equilíbrio térmico com o ambiente ao redor; é assim que conseguem regular suas temperaturas
corporais que, por isso mesmo, podem variar muito. É o que chamamos de animais pecilotérmicos.
Mamíferos e aves, por outro lado, são homeotérmicos: produzem o seu próprio calor interno, que
permite o bom funcionamento das suas complexas atividades metabólicas. Por isso, são bem menos sensíveis a variações de temperatura: o corpo humano, em condições normais, tem sempre
sua temperatura interna média entre 35 e 37 graus celsius; uma variação de um ou dois graus
para além desta faixa já é motivo de grande preocupação nossa, dos nossos familiares e amigos.

10.3

Trabalho

Vamos investigar mais de perto como acontecem essas transformações e transferências de
energia. Para isso, façamos um sistema fechado, com uma certa quantidade de energia, e geremos
nele uma força externa constante. Pensaríamos de cara: essa força externa deve acelerar alguma
parte do sistema, mudando sua quantidade de movimento. Mas agora não estamos interessados
na Interpretação Newtoniana dos fenômenos, mas na Interpretação da Energia. Suponhamos, de
fato, que uma parte do sistema se mova. Podemos imaginar uma maquininha que mova essa
parte, usando energia de outras formas para compensar. Se o movimento ocorre na direção da
força aplicada, um raciocínio como o da máquina de levantar pesos nos levaria a

(Mudança de Energia) = (Força) × (Distância)
De fato, quando analisamos o experimento do Galileu, a única característica que usamos da
gravidade foi o fato de ela ser uma força constante e paralela à queda das bolas de canhão.
Suponhamos então uma bolinha sobre um daqueles pisos perfeitamente lisos e horizontais. Inicialmente, a bolinha tem velocidade v0 . Em um certo instante, começamos a exercer uma força
constante na bolinha; força que, depois de um certo tempo, para. Sendo a = F/m a aceleração
sofrida pela bolinha, refazendo os cálculos do início da sessão, chegaremos a
F · ∆s =

mv20
mv2
−
2
2

Aqui temos a vantagem de ter a energia cinética (com a máquina, tanto no instante inicial
como no final do “levantamento”, a bolinha estava parada) e, por suposição, só ela. No lado
esquerdo da equação, temos a força F multiplicada pela distância ∆s que a bolinha percorreu
4 ATP = Adenosine Tri-Phosphate ou Tri-Fosfato de Adenosina. Vocês ainda ouvirão muito falar dela nas aulas de
biologia, como a molécula de armazenamento de energia do corpo humano.
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enquanto sofria a força. Podemos encarar esse termo como um agente responsável pela variação
da energia da bolinha. Um termo que era importante no tempo do Carnot: estava-se preocupado
com como o calor gerado pela queima do carvão podia gerar movimento em engrenagens e pistões; como ele podia realizar trabalho. Usando a Mecânica Newtoniana, sabia-se que o trabalho
realizado pela força F, isto é, a variação da energia cinética da máquina, era dado pela equação
acima. Desta forma, definindo W = F · ∆s(W vem de Work), podemos escrever uma equação
fundamental da energia dos movimentos – a Versão Energética da Segunda Lei de Newton:
Wtotal = ∆Ecinetica
Voltando ao exemplo da rampa: conforme a bolinha vai rolando pelo chão, a força de atrito
vai realizando um outro trabalho, desta vez negativo (já que a força está no sentido contrário
ao do deslocamento). Com isso, a bolinha vai perdendo energia cinética, até parar. Reparem
que é a mesma experiência do fim da página 51, com uma descrição diferente: agora não se
trata mais de um jogo de forças e acelerações, mas de trabalhos e formas de energia. Com
isso, podemos reinterpretar todos os fenômenos mecânicos pelo ponto de vista energético, com a
vantagem adicional de o princípio de conservação de energia ser ainda mais geral: como vimos
nas maquininhas, não precisamos ter movimento para ter energia, e observar sua conservação.
80- Sabendo que uma caloria (unidade de energia bastante conhecida) equivale a 4,18 J, quantas
calorias, no mı́nimo, você precisa ingerir para realizar o trabalho muscular equivalente a
levantar uma caixa de 10 kg até a altura da sua cabeça?
81- Uma partı́cula de 1 kg, inicialmente parada, percorre 1 m durante 1 s, em um movimento
uniformemente acelerado. Qual a energia cinética da partı́cula no fim do percurso?
82- Existe uma temperatura limite a que uma sonda, entrando na atmosfera, pode chegar?
83- Uma força constante, horizontal, com intensidade de 20N, atua durante 8,0s sobre um corpo
de massa 4,0kg que estava em repouso numa superfı́cie sem atrito. Qual foi o trabalho
realizado pela força aplicada?
Para completar nossa Interpretação Energética da Mecânica, vamos agora fazer um último
pequeno refinamento: analisar o trabalho realizado por forças não constantes. A própria força
gravitacional, por exemplo, aumenta conforme a distância entre os corpos diminui; só a consideramos constante paras as pequenas alturas do nosso dia-a-dia. Como fica a energia potencial
gravitacional, nesse caso geral?
Já discutimos na página 58 que, para alturas como as das nossas construções e do nosso
relevo, podemos considerar a aceleração gravitacional igual à aceleração no nível do mar. Ou
seja, alguém que caia do alto de um prédio está sofrendo uma aceleração (quase perfeitamente)
constante. Mas imagine que começamos a construir cidades voadoras, a 50 km de altura. Nessas
cidades, a aceleração da gravidade já vai ser significativamente menor que aqui na superfície;
para os prédios que eles vão construir lá em cima, entretanto, ela vai ser também constante,
como para os nossos prédios. E se resolverem construir dez andares na ISS5 , a gravidade vai
ser aproximadamente igual no décimo e no primeiro andar. Ou seja, por mais que a atração
gravitacional mude com a distância, ela sempre pode ser considerada constante num intervalinho
muito pequeno, em uma certa altura. Epa, já esbarramos nessa idéia: Se temos um gráfico, seja de
força ou de velocidade, por mais estranho que ele seja, sempre podemos dividi-lo em pedacinhos
pequenos nos quais a força, ou velocidade, parece constante. Veja a figura 10.2.
5
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Figura 10.2: Como calcular a área de um gráfico? Veja como no apêndice A.

Vamos então dividir o espaço em torno da Terra em várias cascas bem finas, em cada uma
das quais a variação da energia potencial em uma queda – ou seja, o trabalho realizado pelo peso
– é mg∆h , ou mg∆r. Sabemos que a aceleração da gravidade vale:
GM
r2
onde r é a distância ao centro da Terra, o sinal é de menos, pois a gravidade aponta sempre
para alturas menores. Logo o trabalho em um pequeno deslocamento é dado por:
g=−

GMm
δr
r2
Logo, para calcular o trabalho da força gravitacional, precisamos somar sobre os intervalos infinitesimais, isto é, integrar6 . Ao realizar (ou receber) trabalho,a força gravitacional deve perder
(ou ganhar) uma energia equivalente, logo, a variação da energia potencial gravitacional é
δW ≈ −

∆E potencial =

Z r
f GMm
ri

r2

dr

A solução dessa integral pode ser vista na página 159, apêndice A. A partir dela, chegamos a
∆E potencial = −

GMm GMm
+
rf
ri

ou seja, a energia potencial gravitacional fica:
GMm
r
Com uma curiosidade: ela é negativa! De fato, conforme nós vamos caindo, a distância ao
centro da Terra diminui, e a fração acima aumenta. Mas a energia potencial tem que diminuir,
para se transformar em energia cinética. Quando a fração aumenta, a energia fica “mais negativa”, ou seja, diminui. No sentido contrário, afastando-se, a energia cinética tende a diminuir – a
não ser que haja um motor acionado – e a potencial a aumentar, esta chegando a ser zero quando
a distância tende a infinito.
Assim, refazendo nossas contas do início chegamos no caso geral da conservação da energia
sob um campo gravitacional:
E potencial = −

GMm
mv2
−
= constante
2
r

6 se essa palavra fez despertou um pânico inexplicável ou fez um calafrio correr por sua espinha, ou ainda somente
despertou alguma curiosidade, corra para o apêndice e A
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84- Usando esse mesmo raciocı́nio (desenhando o gráfico, dessa vez), tente encontrar uma
energia para um corpo preso a uma mola, ou seja, submetido à força elástica da página 57.
Essa energia será chamada de energia potencial elástica.
85- Um exemplo de sistema complicado de descrever que citamos no inı́cio foram as órbitas
parabólicas dos cometas. Pois bem; sabendo que sua energia total é a mesma em todos
os pontos da órbita (inclusive no infinito), calcule a velocidade do cometa no periélio (em
função da massa do Sol M, e da sua distância R ao Sol no periélio). Essa velocidade é a
famosa velocidade de escape; pense por quê.
86- Quanto tempo o Sol é capaz de brilhar convertendo sua energia potencial gravitacional em
luz? Em quanto ele encolheria por ano? Você pode usar o fato de que uma esfera de
3GM2
densidade uniforme possui energia potencial gravitacional U =
.
5R
3k B T
(onde k B é
2
a constante de Boltzmann). Calculando a velocidade quadrática média das moléculas de
hidrogênio na atmosfera terrestre, explique a pequena presença de hidrogênio em nossa
atmosfera. A massa molar do hidrogênio é de 2 g/mol, e a constante de Avogadro vale
6.02 · 1023 mol −1 .

87- Uma molécula num gás diatômico possui energia cinética média E =

88- Um asteróide caiu na Terra! Ele possui um raio R = 20 km e densidade igual à da Terra.
Supondo que ele caia no mar após atingir sua velocidade-limite, em quanto aumentará a
temperatura da atmosfera? E a temperatura do mar? Considere que a densidade do ar vale
ρ = 1.225 kg m−3 , a pressão atmosférica vale 105 Pa e que o oceano possui profundidade
J
J
média de 1 km. O calor especı́fico do ar vale 1.0 · 103
e da água vale 4.2 · 103
.
kgK
kgK
OBS.: No exercı́cio 56 você calculou a força de resistência do ar sofrida por uma superfı́cie.
Os cálculos realizados chegam próximos da resposta, mas não exatamente a ela, devido
às inúmeras simplificações realizadas. Você deve ter encontrado Fres = A · ρ · v2 . Porém,
ρv2
costuma-se usar uma expressão ligeiramente diferente: Fres = Cd · A ·
, onde Cd é o
2
chamado coeficiente de arrasto aerodinâmico, que depende, principalmente, da forma do
objeto. Para uma esfera, Cd = 0.5.
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Centro de Massa
A Gravitação, como colocada por Newton, afirma que existe uma força de atração entre todos
os corpos do universo que possuam massa. Ou seja, quando dois corpos se atraem, cada parte
de um dos corpos atrai todas as outras partes do mesmo corpo, bem como todas as partes do
outro corpo. A atração visível é apenas a atração resultante (da mesma forma que a força total
sobre um corpo, quando ele é empurrado, é a soma da repulsão eletromagnética entre todos os
átomos).
Assim, antes de pensarmos na atração entre Sol e planeta, devemos pensar na atração entre
as partes do próprio planeta. Neste ponto, vale a pena retomar o ponto de vista de Copérnico.
Porque se temos certa quantidade de partículas se atraindo gravitacionalmente, como a atração
é sempre entre os corpos e não tem uma direção preferencial, a tendência é, na média, que a
massa se agrupe homogeneamente em todas as direções, ou seja, tome forma esférica! De fato,
para uma quantidade de massa razoável, a gravidade que a mantém pode ser pensada como sua
tendência à esfericização.
Essa tendência facilita bastante as coisas. Usando um argumento geométrico, a esfera é a única
figura em que todo ponto tem como correspondente um ponto oposto em relação ao centro. O
resultado importante que se tira disso é que a atração gravitacional exercida por uma esfera
é igual à atração que seria exercida por uma massa pontual, como se toda a massa estivesse
concentrada no seu centro. É possível demonstrar isso formalmente1 , para não começarmos o
capítulo de forma muito assustadora, deixaremos isso como exercício para quem se interessar.
Por isso nós podemos dizer que somos atraídos para o centro da Esfera de Terra, o nosso
planeta. Além do mais, quando tratamos da atração entre Sol e Terra, por dois motivos, consideramos uma força resultante como se ambos os corpos fossem pontos de matéria concentrada:
(i) Tanto o Sol quanto a Terra têm a forma muito similar à de uma esfera, ou seja, de perfeita
simetria; (ii) mesmo que não fossem, suas dimensões são muitas ordens de grandeza menores
que a distância que os separa – seus raios são desprezíveis para causar alguma variação na força
média sentida. Como a massa da Terra é muito menor que a massa do Sol, consideramos que o
centro da Terra é atraído pelo centro do Sol.
Mas, de uma forma mais geral, a definição de centro de um objeto não é tão simples. O
centro do nosso corpo, por exemplo, deve estar na região do estômago, talvez. Em um halter
de musculação (duas esferas iguais ligadas por uma barra), onde ficaria o centro deste corpo?
Pelo mesmo argumento de simetria que usaríamos com uma esfera, diríamos que é no centro da
barra, que a divide em duas partes iguais! E se agora removermos a barra, e ficarmos só com as
duas esferas? O “centro” do nosso “objeto” continua sendo o ponto médio entre as duas esferas,
1 Dado um ponto P, e uma esfera de massa M e raio R, distante D do ponto P, o campo gravitacional total neste ponto,
gerado por todos os pedaços da esfera, é equivalente ao campo gerado por um ponto de massa M colocado à distância
D, isto é, vale GM/D2 e aponta na direção do ponto (o centro da esfera).
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apesar de não haver matéria neste ponto! É, acontece às vezes: o mesmo se poderia dizer sobre o
centro de uma esfera oca. . .
Sendo mais diretos, a pergunta a se responder é a seguinte: como se comportaria gravitacionalmente um sistema de duas estrelas que tenham massas iguais? Responderíamos: ambas
tenderiam a cair em direção ao ponto médio entre elas. E se uma das estrelas tiver uma massa
que é o dobro da outra? Nesse caso, o centro estará duas vezes mais próximo da estrela mais
massiva.
Formalmente, parece então razoável que definamos o centro de massa como o ponto que
está na posição média, ponderada2 pelas massas, entre as posições das porções de massa. Para
dois corpos de massas m1 e m2 e posições r1 e r2 , a posição rCM do centro de massa é dada por:
rCM =

m1 r1 + m2 r2
m1 + m2

Exemplo
Imaginem dois corpos de massa 5 kg e 10 kg, separados por uma distância de três metros. Como um
corpo tem o dobro de massa do outro, é de se esperar que o centro de massa esteja duas vezes mais próximo
da segunda massa que da primeira – ou seja, a um metro de distância da segunda massa, e a dois metros da
primeira. Fazendo as contas: se adotarmos nosso sistema de referência como partindo da massa 2 (ou seja,
r2 = 0), teremos que a distância do centro de massa à massa 2 será
r2−CM =

m1 r1
5×3
=
= 1m
m1 + m2
15

Da mesma forma, adotando a origem na massa 1:
r1−CM =

m2 r2
10 × 3
=
= 2m
m1 + m2
15

Como outro exemplo, vamos voltar à bomba que explodiu em algum lugar do capítulo 10.
A cápsula explodiu em vários pedaços, mas voaram de forma que a quantidade de movimento
total do sistema permaneceu zero. Para muitos corpos, estenderíamos a definição de centro de
massa:
rCM =

m 1 r 1 + m 2 r 2 + m 3 r 3 + . . . + m N −1 r N −1 + m N r N
∑ mi ri
=
m 1 + m 2 + m 3 + . . . + m N −1 + m N
∑ mi

Se a bomba estivesse voando a uma velocidade V quando explodisse, o Princípio de Conservação da Quantidade de Movimento diria que:

( m 1 + m 2 + m 3 + . . . + m N −1 + m N ) · V = m 1 v 1 + m 2 v 2 + m 3 v 3 + . . . + m N −1 v N −1 + m N v N
Ou, reescrevendo:
V=

m 1 v 1 + m 2 v 2 + m 3 v 3 + . . . + m N −1 v N −1 + m N v N
∑ mi vi
=
m 1 + m 2 + m 3 + . . . + m N −1 + m N
∑ mi

Esse V é ninguém menos que a velocidade do centro de massa! Esta é uma outra forma de
escrever a conservação da quantidade de movimento: na ausência de forças externas, a velocidade
do centro de massa do sistema permanece constante! Observe que esta fórmula é análoga à da
definição da posição do centro de massa; podemos chegar daquela nesta tomando a variação
das posições em relação à variação de tempo, ou,em outras palavras, derivando as posições em
2 Este é o sentido original da média ponderada: pondus em latim (que deu origem também a pound, em inglês)
significa peso, ou massa.
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relação ao tempo. Pelo mesmo processo, poderíamos ainda calcular aceleração do centro de
massa, com o cuidado adicional de, neste caso, levar em conta as forças externas.
No caso de um corpo como a Terra, ou qualquer corpo contínuo (não dividido em pedaços),
teríamos que usar o artifício de dividir em pedaços cada vez menores, tendendo a zero; de forma
análoga ao que fizemos para calcular áreas de gráficos, chegaríamos ao conceito de integral.
Além disso, com corpos tridimensionais, as posições são vetores; teríamos então que calcular três
médias, uma para cada um dos eixos x, y e z. Calcular formalmente a posição do centro de
massa de uma esfera contínua de massa, como a Terra, daria muito trabalho; mas como a esfera
é simétrica, podemos saber a resposta sem passar por isso.
Com isso, já podemos responder à nossa pergunta inicial: se duas estrelas de massas quaisquer estão próximas, e têm velocidade suficiente, perpendicular à atração entre elas, para não se
chocarem, elas orbitarão o centro de massa comum! Pode parecer estranho a princípio, mas boa
parte das estrelas no universo está em um sistema deste tipo, de duas ou mais estrelas3 . Para
o caso de apenas duas, se colocarmos a origem das coordenadas no centro de massa, ficaremos
com
m1 r1 = m2 r2

ou

m1
r
= 2
m2
r1

e a mesma relação com as velocidades das estrelas:
m1
v
= 2
m2
v1
Podemos então usar a segunda lei de Newton para verificar como é o movimento de um dos
corpos (que chamaremos de corpo 1) ao redor do centro de massa.
89- (IOAA 2012-adaptada) Calcule a posição do centro de massa do sistema Terra-Lua. Qual o
ângulo percorrido pelo centro da Terra com relação ao centro de massa do sistema durante
1 mês sideral, visto do Sol? Calcule o diâmetro mı́nimo de um telescópio operando no visı́vel
a 1 UA da Terra capaz de detectar esse movimento.
90- Devido à presença dos planetas, o Sol bamboleia ligeiramente ao redor do centro de massa
do sistema solar. Calcule a velocidade do Sol com relação ao centro de massa do sistema
Júpiter-Sol (despreze a influência dos outros planetas). Faça o mesmo caso Júpiter estivesse
a 1 UA do Sol.
91- Num experimento realizado na Terra, mede-se, no vácuo, o tempo de queda de um corpo
de 100 g e de um corpo de 1 ton, com precisão de 0.1 ys (yoctosegundos = 10−24 ).
Desprezando a influência gravitacional de quaisquer corpos celestes e a resistência do ar,
calcule a diferença entre os dois tempos medidos.

3 Um caso bastante curioso e conhecido é o da estrela Castor (α geminorum), que na verdade é um sistema sêxtuplo,
sendo três sistemas duplos orbitando um centro de massa comum às seis!
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Na física, definimos corpo rígido como um conjunto de N partículas que estejam a distâncias
sempre fixas entre si (Repare que sistemas duplos com órbitas circulares são corpos rígidos de
duas partículas, segundo essa definição). Vejamos o que essa definição pode dizer sobre como
determinar o movimento de um corpo rígido.
Tomemos uma partícula P1 do corpo rígido em questão. Essa partícula, considerada pontual,
pode estar em qualquer ponto do espaço, precisando das três coordenadas espaciais para ser
localizada – dizemos, por isso, que ela tem três graus de liberdade. Tomemos agora uma partícula
P2 . Dela, já temos uma informação: sua distância a P1 é fixa, de forma que ela só tem liberdade
de mudar de posição ao longo de uma casca esférica em torno de P1 – dois graus de liberdade.
Uma terceira partícula P3 tem distâncias fixas de P1 e de P2 ; portanto, só pode se mover em
uma circunferência, cujo centro é cortado pela reta formada por P1 e P2 : um grau de liberdade.
Uma quarta partícula, P4 , com posição fixada a três outros pontos não-colineares, não tem mais
nenhuma liberdade de movimento em relação às outras.
Assim, no total, o corpo rígido tem 3 + 2 + 1 = 6 graus de liberdade de movimento. Três
desses graus – ou seja, metade deles – correspondem aos graus de translação do corpo rígido
como um todo (do seu centro de massa, para facilitar), que são os três graus da primeira partícula
que observamos. Além disso, o movimento circular de P3 em torno da reta formada por P1 e P2 é
uma rotação tendo essa reta como eixo! E os movimentos de P2 são, na verdade, os dois graus de
rotação desse mesmo eixo! Três graus de translação, e três de rotação: determinando esses seis
movimentos, o movimento de um corpo rígido fica completamente determinado.
O movimento de um ponto da superfície terrestre, por exemplo, é bastante complicado; para
visualizá-lo, dividimos esse movimento em uma translação (que é, na verdade, uma revolução
em torno do Sol) e duas rotações: a rotação em torno do eixo polar (rotação propriamente dita)
e a rotação em torno do eixo eclíptico, que, por ser muito lenta, nos parece um deslocamento
gradual do eixo de rotação polar (a precessão). Ademais, ainda podemos considerar o sistema
Terra-Sol como um corpo rígido (uma aproximação razoável neste caso); nesse caso, a revolução
da Terra seria vista como uma rotação, e este corpo ainda faria uma translação em torno do centro
da galáxia; assim seguimos sucessivamente.
Para facilitar o estudo de um corpo em movimento, podemos ignorar a translação do corpo
como um todo, colocando nosso referencial sobre um ponto do próprio corpo, que se move
junto com ele. É o que sempre fazemos na Terra: para sabermos o quanto viajamos durante um
cruzeiro marítimo, não é relevante saber sobre o trecho da viagem devido à revolução da Terra
em torno do Sol – mesmo que o cruzeiro dure, digamos, três meses. Para a maioria dos casos
é conveniente colocar sobre o centro de massa, o que simplifica tanto o estudo da translação do
corpo com o da sua rotação.
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Assim, o primeiro problema é como descrever uma rotação. Para uma rotação estar bem
definida, precisamos determinar três características dela: (i) em que eixo o corpo gira?, (ii) quão
rápido ele gira?, (iii) no sentido horário ou anti-horário? O item (ii) é o mais fácil de responder, se
já estivermos familiarizados com o conceito de velocidade angular. E quanto às outras? Repare
que estas três perguntas são muito similares às que fazemos para definir um vetor1 : (i) em que
direção aponta o vetor?, (ii) qual o seu tamanho?, (iii) qual o seu sentido? Parece então que já
temos uma ferramenta matemática ideal: definamos o vetor velocidade angular: sua direção será
a direção definida pelo eixo de rotação e seu módulo será o valor numérico da velocidade angular
(ângulo varrido por unidade de tempo). Para o seu sentido, adotaremos a seguinte convenção:
olhando o corpo rodando “de cima”, se ela aparecer como uma rotação anti-horária, o vetor
aponta para cima; se for uma rotação horária, ele aponta para baixo2 .

Figura 12.1: O vetor velocidade angular de um disco girando. Repare que, como o disco é supostamente
rígido, todos os pontos têm a mesma velocidade angular, apesar de cada um ter uma velocidade linear
diferente.

Não podemos, ainda, perder de vista a relação com as grandezas lineares. Para relacionar,
por exemplo, o vetor velocidade angular de um corpo rígido com o vetor velocidade linear de
um certo ponto, também temos em mãos uma operação conveniente: o produto vetorial3 :

~v = ω
~ ×~r

(12.1)

92- Uma milha marı́tima é definida como o comprimento de um arco de um minuto no equador.
Quanto mede a milha marı́tima em quilômetros?
93- Com que velocidade se move Curitiba (25◦ 25’ S - 49◦ 15’ W) por causa da rotação da Terra?
Cite uma cidade que se mova com o dobro da velocidade
É conveniente se definir também a variação da velocidade angular, a chamada aceleração
angular. No caso específico em que o eixo de rotação de um corpo é fixo, o vetor aceleração
angular tem a mesma direção do vetor velocidade angular.
Agora que já temos a cinemática de rotações, precisamos de uma dinâmica. Como já possuímos uma dinâmica de ponto material (leis de Newton), basta adaptá-la para o caso de corpos
extensos em rotação.
Um bom ponto de partida pra esta tentativa é usar um valor escalar muito famoso que aparece
de coadjuvante de uma das leis mais aceitas pela física: o trabalho. Caso consideremos que o
deslocamento (∆~x) é pequeno o suficiente para a força ser considerada constante, o trabalho é
dado por:
1
2
3

Ver apêndice C
Repare que esta definição independe de qual lado elejamos como “para cima”.
Veja no apêndice C
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W = ~F · ∆~x

(12.2)

Podemos assumir que existe uma grandeza, análoga à da força para rotações (nomeada comodamente de τ), responsável por realizar trabalho neste tipo de movimento:
W = ~τ · ∆~θ

(12.3)

A partir desta analogia, podemos descobrir como τ se relaciona com F. Consideremos um
deslocamento muito pequeno (tal que possamos aproximar sen θ = θ), como podemos ver na
figura 12.2.

Figura 12.2: Um corpo pontual se movendo sob uma força F por um trecho ∆x, ou, de forma equivalente
girando por um ângulo ∆θ a sob a ação da grandeza τ. Os vetores ∆θ e τ estão representados por ⊗ , o que
significa que eles apontam “para dentro” da folha.

Da expressão do trabalho (equação 12.3), temos que:

~F · ∆~x = ~τ × ∆~θ

(12.4)

Da equação 12.1, podemos chegar em ∆~x = ∆~θ ×~r. (Aqui, ~r é a distância do ponto que
estamos estudando à origem do nosso referencial4 ). Substituindo em 12.4:

~F · (∆~θ ×~r ) = ~τ × ∆~θ

(12.5)

No primeiro termo, temos o que chamamos de produto misto: um produto duplo em que
um é produto escalar e outro é produto vetorial. Podemos explorar algumas propriedades destes
produtos: a comutatividade do produto escalar e alternância entre produtos escalar e vetorial
num produto misto:

~F · (∆~θ ×~r ) = ∆~θ · (~r × ~F ) = (~r × ~F ) · ∆~θ

(12.6)

~τ = ~r × ~F

(12.7)

Com isso, temos que:

Nossa “força” para rotações. Essa grandeza é chamada de torque5 . De posse dela, podemos
também forjar uma versão da segunda lei de Newton para a mesma:

~F = d~p
dt

⇒

~τ = ~r ×

d~p
d~L
=
dt
dt
~

(12.8)

~ ≈ ∆∆tθ
considerar que, como o intervalo é muito pequeno, ~v ≈ ∆∆t~x e ω
A grandeza já era usada nos tempos de Newton; o nome vem do latim torquere, torcer – já que era a influência que
causava a torção dos corpos.
4 Basta

5
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Pela regra da derivada do produto6 :
d~r
d~p
d
× ~p +~r ×
[~r × ~p] =
dt
dt
dt

(12.9)

Como o momento linear e a velocidade são obviamente paralelos(pois ~p = m~v, o primeiro
termo se anula e
d
d~p
[~r × ~p] = ~r ×
dt
dt

(12.10)

Logo, podemos definir um momento angular como:

~L = ~r × ~p

(12.11)

Esquematicamente, podemos fazer uma tabela comparando as grandezas lineares conhecidas
por nós com as grandezas angulares que acabamos de cunhar (tabela 12.1).
Tabela 12.1: Grandezas análogas nas translações e rotações

Movimento Linear
~r
Posição:
Velocidade:
Aceleração:
Momento linear:
Força:

Movimento Angular
~θ
Ângulo de rotação:

~v = ddt~r
~a = ddt~v
~p = m~v
~F = d~p = m~a
dt

Velocidade angular:
Aceleração angular:
Momento angular:
Torque:

~

~ = ddtθ
ω
~
~α = ddtω
~L = ~r × ~p
~
~τ = ~r × ~F = ddtL

A analogia com o momento linear nos leva a pensar se não podemos também conseguir uma
lei de conservação análoga.
Seja um sistema de N partículas, numeradas de 1 até N. Cada partícula marcada com um
número i tem definida, em cada instante, sua posição ~ri em relação à origem do referencial, sua
velocidade ~vi e a força resultante ~Fi que atua nela. O sistema inteiro pode ser caracterizado
também por uma posição e uma velocidade: as do centro de massa. Ele também sofre uma força
resultante ~F:
N

∑ ~Fi

(12.12)

∑ ~ri × ~Fi

(12.13)

~F =

i =1

E, portanto, um torque resultante ~τ :
N

~τ =

i =1

Aplicando a versão para rotações da Segunda Lei de Newton, achamos também uma expressão envolvendo o momento angular total ~L do sistema.

~τ =

d~L
dt

(12.14)

Consideremos agora que este sistema é isolado, isto é, não existem forças externas. Isso quer
dizer que todas as forças são forças trocadas entre as N partículas. Deste modo, a força que age
sobre a partícula i é a soma das forças exercidas sobre ela por cada outra partícula j7 :
6
7

Ver apêndice A
Note que segundo essa nomenclatura, F~ij é a força que a particula j exerce na particula i
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N

∑

~Fi =

F~ij

(12.15)

j=1,j6=i

E a força resultante do sistema:

~F =

N

∑ ~Fi =

i =1

N

N

∑ ∑

F~ij

(12.16)

i =1 j=1,j6=i

Da mesma forma temos, para o torque:
N

~τ =

N

N

d~L
~ri × F~ij =
dt
i =1 j=1,j6=i

∑ ~ri × ~Fi = ∑ ∑

i =1

(12.17)

Podemos reescrever a somatória, usando que x = 12 ( x + x ) e simplesmente chamando i de j e
j de i na segunda somatória:
"
#
N
N
1 N N
~τ =
(12.18)
∑ ~ri × F~ij + ∑ ∑ ~r j × F~ji
2 i∑
=1 j=1,j6=i
j=1 i =1,i 6= j
Podemos inverter a ordem da soma na segunda somatória:
#
"
N
N
1 N N
~τ =
∑ ~ri × F~ij + ∑ ∑ ~r j × F~ji
2 i∑
=1 j=1,j6=i
i =1 j=1,j6=i

(12.19)

Agrupando as duas em uma somatória só:

~τ =

i
1 N N h
~ri × F~ij + ~r j × F~ji
∑
∑
2 i=1 j=1,j6=i

(12.20)

Graças à terceira lei de Newton, temos que a partícula i exerce na j força de mesma intensidade
e sentido oposto que a j exerce na i – isto é, Fij = − Fji (para valores diferente de i e j, entretanto,
assume valores diferentes).

~τ =


1 N N 
~ri − ~r j × F~ij
∑
∑
2 i=1 j=1,j6=i

(12.21)

Agora devemos fazer uma suposição, que apesar de parecer óbvia, é uma suposição bastante
forte sobre a natureza das forças: a de que a força entre dois corpos está sempre na direção da
linha que os liga. De fato isso é verdade para quase todas as forças que conhecemos, sendo
quase irresistível simplesmente considerar isso como uma verdade evidente sobre as forças. Mas
aqui entra o papel do rigor matemático: nas nossas suposições iniciais sobre movimentos (que
se resumem às leis de Newton), esta conclusão não está dita! Portanto, se vamos assumir isso,
temos que deixar bastante explícito, e nunca perder de vista o fato de isto ser uma suposição
adicional. Para deixar isso ainda mais marcado, vamos dar inclusive um nome especial a esse
tipo de força: força central.
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Também devemos perceber que ~ri − ~r j nada mais é que o vetor que liga os dois corpos, ou
seja, (~ri − ~r j )// F~ij , e portanto: (~ri − ~r j ) × F~ij = ~0
Assim,

~τ =

1 N N ~ ~
∑ 0=0
2 i∑
=1 j=1,j6=i

⇒

d~L ~
=0
dt

(12.22)

A derivada temporal do momento angular é zero, isto é, o momento angular não varia no
tempo, isto é, ele é constante. Achamos finalmente uma lei de conservação, a Conservação do
Momento Angular:
Na ausência de torques externos (e com todas as forças internas sendo forças centrais) o momento angular
do sistema se conserva.

94- (IOAA 2011) Forças de maré resultam num torque na Terra. Supondo que, durante as
últimas centenas de milhões de anos, tanto esse torque quanto a duração do ano sideral
foram constantes e tiveram valores de 6.0 · 1016 N m 3.15 · 107 s respectivamente, calcule
quantos dias havia num ano há 6.0 · 108 anos atrás. O momento de inércia de uma bola
2
homogênea de raio R e massa m é I = mR2 .
5
95- Calcule a mudança na duração do dia em um ano, sabendo que a lua se afasta da Terra
cerca de 4 cm por ano.
96- Uma bailarina gira com velocidade angular ω com os braços abertos, situação na qual suas
mãos possuem distância R do eixo de rotação. Ela, então, puxa os braços, de forma que
possuam distância R/2 do eixo de rotação. Calcule a razão entre as velocidades areolares nas
duas situações. OBS.: A velocidade areolar σ corresponde à razão entre a área percorrida
∆A
.
pelos braços da bailarina ∆A e o tempo ∆t gasto para percorrê-la, i.e., σ =
∆t
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Se eu estivesse novamente no início dos meus estudos, seguiria o conselho de Platão e começaria
com a matemática.
Galileu Galilei

Na primeira unidade, mostramos a evolução histórica da mecânica celeste – em particular,
como Newton induziu sua gravitação partindo das Leis de Kepler. Este último fato, entretanto,
não garante que tenhamos as Leis de Kepler válidas na mecânica newtoniana: se formos analisar
detalhadamente, nenhuma das leis de Kepler realmente vale para o Sistema Solar! Para que
conheçamos as exatas condições de validade das Leis de Kepler, precisamos percorrer o caminho
inverso: deduzi-las, a partir da gravitação newtoniana, em sua forma mais geral.
Muitos podem se perguntar qual a necessidade de um rigor físico e matemático tão grande,
se já temos fortes argumentos conceituais para acreditar nessa teoria. Mas, em geral, argumentos
conceituais não são completos e rigorosos o suficiente para podermos concluir algo, levando-nos,
muitas vezes, a conclusões estranhas ou mesmo absurdas.
Vejamos um exemplo célebre de como o não-conhecimento de certos resultados formais faz as
pessoas chegarem a conclusões incorretas: O Paradoxo da Dicotomia8 . Este paradoxo consiste
em um corredor que pretende cobrir um certo percurso. Antes de chegar ao fim do percurso, ele
precisa passar por um ponto na metade dele. Depois disso, ele precisa passar por um ponto a 3/4
do início do percurso, mas depois ele precisa passar por um ponto em 7/8 do percurso e assim
sucessivamente, podendo fazer divisões cada vez mais próximas da chegada. Mas se ele leva
tempos finitos para ir de um ponto a outro, ele levaria um tempo infinito para passar por todos
esses pontos; isto é, independentemente do comprimento da pista, o corredor NUNCA chegaria!
Que conclusões podemos tirar deste paradoxo? Ou o movimento é impossível (pois não dá
pra ir de um ponto a outro), o que é absurdo, afinal todos vemos pessoas se moverem pelo
mundo9 ; ou o espaço não é infinitamente divisível em partes reais. Este foi um dos argumentos
que apoiavam a visão holística10 de Aristóteles.
O problema neste raciocínio é a idéia intuitiva que a soma de infinitos intervalos finitos divergiria (isto é, tenderia para o infinito). Caso pensemos que este corredor tenha velocidade
8 Este

paradoxo foi criado por Zenão de Eléia (490-425 a.C.), um filósofo grego, famoso por seus vários paradoxos, os
quais usava para refutar idéias filosóficas opostas às que ele defendia. O paradoxo de Aquiles com a tartaruga também
foi formulado por ele. Esses paradoxos são o que chamamos hoje de raciocínio por absurdo: supondo que uma certa idéia
seja verdadeira, ele constrói um raciocínio que chega a uma conclusão absurda; ou seja, a idéia inicial tem que ser falsa.
9 De fato, Parmênides, mestre de Zenão, defendia a tese de que movimentos são realmente impossíveis, e que todos
os movimentos que vemos não passam de ilusões. Ele defendia isso por acreditar que o universo é constituído de um
mesmo todo imutável, uma “unidade”.
10 A idéia do holismo é que o todo precede as partes, isto é, antes de ser composto de partes, um objeto é um todo,
“maior” que simplesmente as partes juntas.
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constante, nosso problema é eliminado naturalmente: temos que os intervalos de tempo são múltiplos dos intervalos espaciais; como, por construção, a soma dos intervalos espaciais não tende
a infinito (afinal, o percurso tem um intervalo espacial finito), a soma dos intervalos temporais
também não divergirá:
 
∆s
1
L
∑ ∆t = ∑ v = v ∑ ∆s = v
O desconhecimento, por parte dos gregos, de resultados matemáticos formais (nesse caso, do
formalismo de séries infinitas, que foi formulado apenas no século XIX) fez com que eles chegassem à conclusão que um espaço infinitamente divisível seria impossível (Note que a resposta
final da discussão da natureza final do espaço físico ainda não foi dada, se é que um dia será,
pois a possibilidade do espaço ser infinitamente divisível não implica que ele o é).
A Mecânica Celeste é a mecânica dos céus, a física dos movimentos dos grandes corpos fora
da Terra. Vimos no capítulo anterior que a conclusão histórica sobre esses movimentos, conclusão
da qual somos herdeiros, é a de que os movimentos celestes (bem como muitos movimentos na
Terra) são regidos pela Gravitação Universal de Newton, num jogo perpétuo de atração entre os
corpos. Podemos perguntar, como Leibniz a Newton, de onde vem essa força, como ela subsiste?
Podemos perguntar também porque ela é assim e não de outra forma, porque é essa e não outra força a reger os movimentos celestes? Embora sejam perguntas de importância cosmológica
fundamental (e arriscaremos responder algumas no capítulo de Cosmologia), são tecnicamente
irrelevantes para o formalismo da Mecânica Celeste. Aqui, podemos prosseguir de maneira axiomática, tomando como princípios fundamentais as propriedades da força gravitacional. Façamos
assim, e vejamos como se constitui tal formalismo.
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Na Unidade I, vimos como construir a expressão para a força da gravitação universal:
Mm
R2
Nosso interesse principal se resume ao caso em que a massa de um dos corpos envolvidos
(por exemplo, a Terra: M ∼ 1024 kg) é muito maior que a de outro (por exemplo, uma pessoa:
m ∼ 100 kg). Neste caso díspar, sentimos que a atração só é exercida em um dos corpos (não
vemos a Terra sentir a atração gerada pelo nosso corpo), de forma constante e uniforme ao longo
de sua superfície.
Assim, pessoas de pesos diferentes sofrem a mesma atração, mesmo sabendo que a força é
mútua. Podemos dizer que existe uma parte da força gerada por nós (nossa massa m) e uma
parte que é uma propriedade do espaço, que existe aí, independente de quem está sendo atraído.
Essa parte da força é o que chamamos de campo gravitacional, que em nosso caso vale:
F=G

GM
R2
Podemos fazer algumas perguntas interessantes. Tomemos a Terra como um corpo isolado
no universo. O campo gerado por ela se espalha pelo universo. Em que lugares do universo
esse campo é mais intenso? Na superfície da Terra, naturalmente; se cavarmos um buraco para
dentro da Terra, o campo diminui (voltaremos a isso). E se compactarmos a Terra em metade do
volume? A distância equivalente à atual superfície continuará tendo o mesmo valor de campo,
mas o campo ainda aumentará, até atingirmos a nova superfície.
E se compactamos a Terra em um ponto? Para qualquer círculo que tomemos, sempre podemos chegar mais perto, conseguindo sempre um campo maior. Em distâncias normais, o campo
continuará normal; em distâncias mínimas, o campo atingirá valores máximos. Até o limite em
que a velocidade de escape (ver abaixo) torna-se maior que a velocidade da luz: então não vemos
nada que acontece abaixo dessa distância. Isso é o que chamamos de buraco negro; a rigor, toda
massa pontual tem um desses em torno dela.
g=
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Gravidade Subterrânea

Imagine a seguinte situação: cavamos um túnel para o interior da Terra, que nos faz atravessar
a Terra passando pelo seu centro. Como varia a gravidade dentro deste túnel?

Figura 13.1: Gravidade dentro da Terra. Para analisar melhor o problema, podemos separar a atração em
duas partes: da camada acima do objeto (nula) e da camada abaixo (um mini-planeta).

Esteja você dentro de um desses túneis, a uma distância r do centro. Neste caso, podemos
separar o problema em duas partes: a gravidade exercida pela parte acima de você e a gravidade
exercida pela parte abaixo. A primeira parte é sempre zero! É um resultado conhecido que o
campo dentro de cavidades esféricas uniformes é sempre nulo. Para ter certeza disso, vejamos a
figura abaixo.
Se tomarmos um ponto qualquer e ângulos iguais dos dois lados, vemos que uma parte está
mais próxima que a outra. A parte mais próxima, contudo, possui uma quantidade de massa
menor. A razão entre as quantidades de massa depende da razão entre as áreas, que depende da
razão entre o quadrado das distâncias. Por outro lado, a força cai com o quadrado da distância e
os dois efeitos se cancelam =D

Figura 13.2: Olhando dentro de um cone, a quantidade de massa (área) aumenta com o quadrado da
distância, mas a força exercida por ela diminui com o quadrado da distância. Com isso, o campo resultante
é sempre zero.
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A parte abaixo de você, por outro lado, funciona como um pequeno planeta:
GM0
r2
0
onde M é a massa contida no pequeno planeta e r é a distância até o centro. Se supusermos que
a densidade da Terra é constante, temos que:
g=

GM
M0
M
=
M0 = 3 r3
3
4/3πR
4/3πr3
R
Com isso, o campo pode ser escrito como:
ρ=

GM
r
R3
que depende linearmente da distância ao centro, multiplicada por constantes. Ela funciona de
maneira análoga à força elástica (−kx), correspondente a um movimento harmônico simples. Isso
significa que, se abrimos um buraco até o outro lado da Terra, seria teoricamente possível ficar
brincando de gangorra: o corpo oscilaria de uma entrada a outra do buraco.
g=

97- Um revolucionário serviço de trem opera no interior da Terra, em túneis retos, à vácuo, que
conectam algumas das principais cidades do mundo. Mas o trem não possui propulsão; em
vez disso, vale-se apenas da gravidade terrestre. Escreva a equação geral de movimento de
um trem por um destes túneis e, depois, estime o tempo de viagem do trem que liga Nova
Iorque a Berlim.
98- No trem do exercı́cio anterior, os dois lados do trilho gastam por igual ou um deles gasta
mais? Se ambos gastam por igual, por que isso ocorre? E se um deles gasta mais, qual é
ele?
99- Descubra, para o trem do exercı́cio 97, a duração e o destino da viagem caso um acidente
ocorresse e o vácuo dentro do túnel fosse desfeito. Considere que o trem tem massa de 100
toneladas, área de 15 m2 , coeficiente de arrasto Cd = 1.2 e que o ar possui densidade de
1.225 kg m−3 . Considere ainda que a densidade do ar é constante dentro do túnel. OBS.:
ρv2
A força de resistência do ar, nesse caso, é dada por Fres = Cd · A ·
.
2
100- O Instituto Examinador de Acidentes Cósmicos enviou o seguinte relatório a um de seus
cientistas:1
Uma nave de pequenas pessoas verdes devoradoras de titânio encontrou um asteróide perfeitamente esférico. Um fino túnel foi cavado de um ponto na superfı́cie
até o centro do corpo. Isso confirmou que o asteróide era feito inteiramente de
titânio homogêneo. Naquela situação, ocorreu um acidente e um dos homens
verdes, que olhava o buraco a partir da superfı́cie, caiu no túnel e morreu com
o impacto no fundo. Apesar disso, o trabalho continuou e os pequenos homens
verdes continuaram a escavar o titânio; depois de muito tempo, o fino tunel havia
se tornado uma cavidade esférica em um dos hemisférios do asteróide. Então um
segundo acidente ocorreu: outro homem verde caiu da superfı́cie e, ao atingir o
fundo da cavidade, também morreu.
O instituto pediu ao cientistas que calculasse a razão entre as velocidades de impacto em
cada um dos acidentes, bem como a razão dos tempos de queda dos pobres homens verdes.
O que o cientista respondeu?
1 Problema 110 de 200 Puzzling Physics Problems. Peter Gnädig, Gyula, Honyek, Ken Riley. 2001: Cambridge University
Press.
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13.2

Velocidades Cósmicas

13.2.1

Primeira

Capítulo 13: Gravitostática

Como vimos anterioriormente, a Gravitação Newtoniana unifica a queda dos corpos e os
movimentos orbitais. Projéteis lançados com velocidades horizontais maiores descrevem uma
curva de maior curvatura; a velocidade pode ser aumentada até que a curvatura seja tão grande
quanto a curvatura da Terra. Neste caso, a altura do projétil não muda mais; o corpo permanece
caindo, mudando de direção junto com a Terra, mantido em movimento circular a uma altura e
com velocidade de módulo constante.

Figura 13.3: Ilustração do Principia para lançamentos da montanha, incluindo órbitas com velocidades
iniciais cada vez maiores.

Tal situação, em que o movimento assume todas as direções mas sempre a mesma intensidade,
é causado pelo que chamamos de aceleração centrípeta. O conceito e a demonstração da relação
matemática está no capítulo 9. Podemos escrever que a força gravitacional é quem causa a
aceleração centrípeta:
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GMT
v2
=
R
R2T
s
p
GMT
vc =
= gR T
RT
onde MT e R T são os raios do corpo de onde se fez o lançamento – a Terra, no caso. Essa
velocidade é a mínima necessária para um corpo entrar em órbita, sendo por isso conhecida como
Primeira Velocidade Cósmica. Na superfície da Terra, essa velocidade vale aproximadamente
8 km/s.
Isso significa que órbita circular é uma das possibilidades de movimento dos planetas, desde
que tenham exatamente a velocidade dada acima. E se, contudo, a velocidade for diferente?
Em outras palavras: se nós, no alto da montanha (ignorando a atmosfera), lançarmos a bala de
canhão com uma velocidade maior que a de uma órbita circular, como ela vai se mover?

13.2.2

Segunda

Com velocidades de lançamento maiores que a primeira velocidade cósmica, devemos esperar
que a trajetória tenha uma curvatura ainda maior que a Terra, fazendo o corpo aumentar sua
altura em relação à Terra. Como a órbita tem que ser fechada (imagine o porque), sua altura
depois diminui e ele volta ao ponto inicial. Pela simetria do problema, se o ponto de lançamento
é o mais baixo (chamamos de perigeu), o ponto de afastamento máximo deve ser o oposto na
órbita (apogeu). Veremos em breve que as curvas dessas órbitas são elipses.

Figura 13.4: Órbitas ainda mais excêntricas, até a situação em que o corpo não mais retorna.

Assim, aumentando a velocidade de lançamento, aumentamos a altura do apoastro. Será
que existe alguma velocidade que faça essa altura ser infinita? Neste caso, a mínima velocidade
necessária deve ser o suficiente para atingir uma distância infinita, chegando até lá com velocidade zero. Em outras palavras, no infinito (energia potencial zero) a velocidade é nula (energia
cinética zero). Como a energia do movimento se conserva, podemos escrever, para o ponto de
lançamento:
mv2
GMT m
−
=0
2
RT
ou, rearrumando os termos:
s
vesc =
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Essa velocidade é a mínima para que um corpo escape da Terra, adotando uma trajetória
aberta, sem retorno. Ela é conhecida como Velocidade de Escape ou Segunda Velocidade
Cósmica. Na superfície da Terra, essa velocidade vale aproximadamente 11 km/s.
101- Em quanto deveria mudar a massa da Terra para que a Lua se afastasse para sempre?
102- Qual a velocidade de escape da Terra? E do Sol?
103- Qual a velocidade do cometa Halley quando sua distância ao Sol era de 1 U.A., se a velocidade orbital média da Terra é de 30 km s−1 ?
104- (Olimpı́ada Indiana) A razão entre os raios da Terra e da Lua é 10, enquanto a razão entre
as acelerações da gravidade na terra e na lua é 6. Qual é a razão da velocidade de escape
na superfı́cie da Terra e na superfı́cie da lua?
(a) 1 : 10
(b) 1 : 7.7
(c) 1 : 6
(d) 1 : 3.2
105- (Olimpı́ada Indiana) Se a metade da massa do Sol simplesmente desaparecesse, qual seria a
conseqüência para a Terra?
(a) Irá mover-se numa órbita elı́ptica
(b) Irá escapar da gravidade solar
(c) Irá continuar na mesma órbita atual
(d) Irá se mover em uma órbita circular com o raio maior da órbita elı́ptica atual
106- O acúmulo de material meteórico no interior da órbita de um planeta influencia esta órbita?
Se sim, de que forma?
107- As duas bases de lançamentos de foguetes que o Brasil tem são a Base da Barreira do
Inferno, no Rio Grande do Norte, e a Base de Alcântara, no Maranhão. Porque escolheram
esta localização para as bases? E porque se diz que a Base de Alcântara é a mais bem
localizada do mundo?
108- (IAO 98) Em um novo serviço postal, um imenso canhão lança o pacote de correio da
Inglaterra à Nova Zelândia. Estime a duração do vôo.
109- (IAO 96) Uma espaçonave está pousada sobre um asteróide de 2,2 km de diâmetro, com
uma densidade média de 2,2 g/cm3 , que gira lentamente. Os cosmonautas da nave decidem
então viajar ao longo do equador do asteróide em um rover, de forma que eles completem
a volta em 2,2 horas. É possı́vel para eles fazer isso? Se não, por quê? Se sim, o que deve
ser levado em conta?
110- (Olimpı́ada Russa) O Cometa Halley e o planeta Netuno transladam em torno do Sol com
perı́odos de 76 e 165 anos respectivamente. Qual deles está mais perto do Sol no seu afélio?
111- (Seleção 2009) Estime o limite superior de quão grande deve ser um asteróide para que uma
pessoa normal consiga escapar dele pulando.
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Capítulo 14

Elipse
Já deve ter ficado claro que elipses são muito importantes para a Mecânica Celeste. Então,
antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, seria útil conhecer um pouco melhor esse
objeto geométrico.

14.1

Definições

Existem muitas maneiras de definir uma elipse; neste capítulo, apresentaremos três delas.
(a) Definição mecânica (com pregos e corda): Dados dois pontos F1 e F2 e um terceiro ponto
P, a elipse é a curva de todos os pontos cuja soma das distâncias a F1 e a F2 (| F1 P| + | F2 P|)
é constante. Neste caso, dizemos que F1 e F2 são os focos da elipse. Uma maneira de
construir isso é pregando dois pregos no chão, a uma distância arbitrária, e amarrar cada
ponta de um barbante, do comprimento arbitrário, a um deles. Depois, puxe o meio do
barbante com uma caneta, de modo a manter todo o barbante esticado. Mova a caneta em
torno dos pregos, com os barbantes sempre esticados. Como o comprimento do barbante
esticado (isto é, a soma das distâncias da caneta aos pregos) é constante, ao fim você terá
uma elipse.
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(b) Definição óptica (com espelhos): Dado um ponto que contenha uma fonte luminosa, a
elipse é a curva que faz todos os raios luminosos refletirem de forma a convergir em outro
ponto. O foco luminoso e o foco de convergência são ambos chamados focos da elipse. Em
outras palavras, toda reta tangente de uma elipse é, no ponto de tangência, reta de reflexão
(ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão) para os raios vindos dos focos.

(c) Definição cônica: Dado um cone e um plano, a interseção entre os mesmos é uma família
de curvas (as curvas cônicas) que inclui a elipse. Esta aparece quando a inclinação do plano
fica entre zero (quando a interseção é um círculo) e a inclinação da geratriz do cone (quando
a interseção é uma parábola). Entre a inclinação da geratriz e 90 graus, a interseção é uma
hipérbole. Uma maneira prática de produzir tais figuras consiste em cortar, com uma
lâmina, um cone de madeira, cobrindo com tinta a seção do corte e carimbando-o em uma
superfície lisa.

Dadas as três definições, resta demonstrar que elas são equivalentes. Vamos começar mostrando a equivalência entre as definições óptica e mecânica. Para isso, usaremos uma construção
que será útil no futuro.
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Sejam dois pontos F1 e F2 (que serão os focos da elipse) e um terceiro ponto P (que será um
ponto qualquer sobre a elipse). Traçemos a reta de reflexão que passa por P, isto é, a que faz os
raios que saem de F1 passarem por F2 e vice-versa. Agora tomemos a reflexão de F1 na reta, isto
é, o ponto cuja distância à reta é a mesma que a do primeiro foco. Chamaremos esse ponto de
anti-foco F10 .
Chamemos de X o ponto em que o segmento F1 F10 cruza a reta de reflexão. Liguemos F10
a P. Por definição, F1 X e F10 X tem tamanhos iguais, então os triângulos ∆F1 PX e ∆F10 PX são
0
[
semelhantes. Isso significa que (i) F1 P e F 0 P são iguais, (ii) os ângulos F[
1 PX e F PX também são
1

1

iguais e, consequentemente, (iii) F2 P e F10 P fazem parte da mesma reta (que agora chamaremos
de F2¯F10 . Tudo isso pode ser visto na figura 14.1.

Figura 14.1: construção da reta reflexiva e do anti-foco.

Agora vamos desenhar, pelo método mecânico (definição 1), a elipse com focos F1 e F2 , passando por P. Lembre-se que P é um ponto qualquer da elipse, então os mesmos argumentos
usados aqui devem valer para quaisquer pontos da curva. Assim, para provarmos que, nesta
elipse, vale a definição 2, precisamos apenas mostrar que a reta de reflexão é tangente à curva
(ou seja, que a própria curva, naquele ponto, reflete os raios dos focos).
A elipse é composta dos pontos P tais que | F1 P + F2 P| é constante. Mas como F1 P = F10 P, é
também composta dos pontos para os quais | F10 P + F2 P| = | F10 F2 | é constante (depois discutiremos
a interpretação geométrica deste fato). Pois bem, tomemos um ponto Q 6= P na reta de reflexão.
Podemos fazer uma construção muito similar para o novo ponto (ver figura 14.2). Como F2 e F10
formam uma reta, sabemos que
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| F1 Q + F2 Q| = | F10 Q + F2 Q| < | F10 P + F2 P|
ou seja, a soma das distâncias de Q até os focos é maior que a soma das distâncias até P. É fácil
ver (não provaremos) que, toda vez que isso acontece, significa que o ponto em questão (Q) está
fora da elipse. Da mesma forma, se um ponto tem a soma das distâncias menor que de P, isso
significa que ele está dentro da elipse.

Figura 14.2

Lembre-se: não há nada de especial com Q e o argumento vale para qualquer ponto da reta
de reflexão. Assim, acabamos de provar que todos os pontos (menos um) da reta de reflexão
estão fora da elipse; apenas em P a reta toca a curva. Em outras palavras, a reta de reflexão é a
tangente à curva. Voilà. Toda reta de reflexão que passa por uma elipse é tangente à mesma; a
elipse da soma de distâncias constante também reflete. Para ficar completo, bastaria provar que
toda curva feita com as retas de reflexão também faz a soma das distâncias ser constante; esse
passo fica como exercício.
Como último comentário, vamos à interpretação geométrica do fato de que, para uma elipse,
= | F10 F2 | deve ser constante. Para cada ponto P da elipse, a reta de reflexão é diferente,
bem como o anti-foco F10 . Mas os focos F1 e F2 são fixos. Qual o lugar geométrico da figura cuja

| F10 P + F2 P|
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distância a um ponto fixo é constante? Um círculo! Assim, conforme desenhamos os pontos P da
elipse, os anti-focos correspondentes formam um círculo exterior à elipse.

Figura 14.3: Conforme P percorre uma elipse, o anti-foco F10 percorre um círculo centrado em F2 .

Podemos escrever isso da seguinte forma: dado um círculo qualquer de centro C, mais um
ponto excêntrico F, as retas que ligam cada ponto do círculo a F são perpendiculares às tangentes
de uma elipse de focos C e F. Ou, ao contrário, as tangentes de uma elipse de focos C e F são
sempre perpendiculares às linhas que ligam F aos pontos de um círculo de centro C. Essa noção
será fundamental para a demonstração geométrica, devida a Richard Feynmann, da Primeira Lei
de Kepler.
Agora vamos à demonstração de que a definição 3 é equivalente às definições 1 e 2. Para isso,
provaremos que a terceira implica na primeira, deixando a contra-implicação como exercício.
Neste caso, usaremos outra construção interessante, conhecida como esferas de Dandelin. Veja
a figura a seguir.
Tomemos um plano que intersecta um cone, como mostrado na figura. Inserimos, então, duas
esferas, que tangenciem tanto as paredes do cone quanto o plano. Tomemos uma reta diretriz do
cone. A esfera menor toca a diretriz em A e o plano em E; a esfera maior toca a diretriz em C e o
plano em D. Por fim, a diretriz toca o plano em D.
Repare que as retas que contem E e B, contida no plano da elipse, tangencia o círculo. Assim
como a reta diretriz. Mas ambas se intersectam em B. Um resultado conhecido da geometria
diz que, quando duas tangentes de um círculo se cruzam formando um vértice, as distâncias do
vértice aos dois pontos de tangência são iguais. Assim, AB = BE. O mesmo argumento, aplicado
à maior esfera, mostra que BC = BD.
Agora podemos fazer a diretriz girar em torno do cone. Ao fazermos isso, os pontos A e C
descrevem dois círculos paralelos, perpendiculares à altura do cone. O ponto B muda de altura.
Assim, girando a diretriz, os segmentos AB e BC mudam de tamanho, mas AC permanece com
o mesmo tamanho. Mais especificamente, o ponto B, interseção entre diretriz e plano, desenha
uma figura especial no mesmo. Para essa figura, vale a seguinte propriedade:
AC = AB + BC = BE + BD = constante
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Figura 14.4: Esferas de Dandelin e a construção das figuras cônicas. Fonte: Mathacademy.com

provando que essa figura é a elipse da definição 1, com os focos sendo os pontos de tangência
das esferas com o plano.

14.2

Propriedades

Agora vejamos algumas propriedades das elipses que serão especialmente úteis. A primeira
que devemos buscar são os eixos de simetria da elipse. É fácil ver, pela definição mecânica, que
existem dois eixos de simetria: a reta equidistante dos dois focos e a reta que passa sobre eles.
Chamaremos a última de eixo maior e a primeira de eixo menor. Entretanto, na maior parte das
vezes nos referiremos ao semi-eixo maior (a), ao semi-eixo menor (b) e à semi-distância focal (c), da
mesma forma que falamos mais sobre o raio do que sobre o diâmetro de um círculo.

Figura 14.5: Eixos de simetria de uma elipse.

Os tamanhos dos eixos são, é claro, condicionados pela distância constante dos pontos aos
focos que define a elipse. Para explicitar esse vínculo, vejamos dois pontos especiais.
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Olhando para P1 vemos que | F1 P1 + F2 P1 | = ( a + c) + ( a − c) = 2a, ou seja, a soma das
distâncias tem o tamanho do eixo maior da elipse.
Olhando para P2 , temos dois triângulos retângulos, de forma que a2 = b2 + c2 . Com isso,
podemos determinar o eixo maior a partir do eixo menor e da distância focal, ou qualquer outra
combinação. O importante é que, como temos um vínculo, apenas duas das três grandezas são
suficientes para fixar uma elipse.

Figura 14.6: A família de elipses geradas a partir de dois focos fixos.

Em vez de usar essas, criaremos outra grandeza mais significativa para a descrição astronômica. Repare que, fixada a distância entre os focos, quanto maior a soma das distâncias aos
pontos, mais achatada é a curva (como mostra a figura 14.6). Podemos então definir a excentricidade desta maneira: a razão entre a (semi) distância focal e a (semi) distância dos focos aos
pontos.

e=

c
a

Podemos ver que essa quantidade varia entre 0 e 1. No caso e = 0, os focos estão infinitamente
mais próximos entre si do que à curva, de forma que consideramos c = 0 e a2 = b2 , o que nos dá
um círculo. Crescendo a excentricidade, aumentamos também a diferença entre os eixos maior e
menor, até o caso em que c = a e a elipse, infinitamente achatada, degenera-se em uma reta.
Assim, sempre construiremos nossas elipses a partir do seu semi-eixo maior (a) e de sua
excentricidade (e). As demais grandezas podem ser obtidas secundariamente, como é o caso do
semi-eixo menor:
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c2
= a2 1 − 2 = a2 (1 − e2 )
a
p
b = a 1 − e2

b2 = a2 − c2

14.3

Órbitas Elípticas

Para descrever órbitas com elipses, falta considerar um aspecto: o fato de que o Sol ocupa
apenas um dos focos, que é privilegiado. Por isso, muitas vezes é útil quebrar a simetria da
curva, definindo distâncias a partir do foco solar. Assim, o ponto da órbita mais próximo ao sol
é chamado de periélio (peri é perto em grego; helios é sol), enquanto o ponto mais afastado é
chamado de afélio. Para satélites em torno da Terra, os nomes são perigeu e apogeu (geo é terra
em grego); para o caso geral, periastro e apoastro.

Figura 14.7: Principais posições de um astro em órbita elíptica em torno do astro central S. O segundo foco
é marcado por um X.

Pela figura 14.7, é fácil ver que o apoastro e periastro estão sempre opostos na órbita, e que
suas distâncias podem ser calculadas em função dos parâmetros da elipse:

rp

= a (1 − e )

ra

= a (1 + e )

de forma que, somando isso à simetria da elipse, temos que o raio médio da órbita é igual a
r p +r a
= a.
2
Além disso, podemos medir a posição angular do planeta, com a anomalia verdadeira φ.
Esse ângulo é contado a partir do periastro e no sentido anti-horário. Assim, o periastro é a
posição φ = 0 e o apoastro, φ = 180o .
Um último parâmetro importante tem nome em latim: semi-latus rectum (`), ou o semi lado
direito. Conhecido também como a metade do latus rectum, ele mede a distância entre o foco solar
e o planeta quando o mesmo está em uma posição perpendicular ao eixo maior (isto é, quando
φ = 90o ou 270o ). Podemos calcula-lo com a seguinte figura:
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`2 + 4c2

= (2a − `)2 = 4a2 − 4a` + `2
a2 − c2
` =
a
` = a (1 − e2 )

Há duas coisas mágicas a respeito do semi-latus rectum. Uma delas é que a fórmula acima
vale também para outras cônicas, como parábolas e hipérboles, como veremos mais à frente. Da
mesma forma, vale a equação geral das cônicas na forma polar:
r=

a (1 − e2 )
1 + e cos( ϕ − ϕ0 )

onde ϕ0 é o ângulo do pericentro, a é o semi-eixo maior (para o caso de elipses) e e é a excentricidade.
A segunda coisa mágica envolve médias pitagóricas. Enquanto o semi-eixo maior é a média
aritmética entre apoastro e periastro (a = r p + r a /2), o semi-eixo menor é a média geométrica
(b =

√
1
1
1
1
r p · r a ), o semi-latus rectum é, advinhem: a média harmônica! Isso mesmo, ` = 2 r p + ra .
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Agora que exploramos algumas propriedades geométricas das elipses, podemos ir ao nosso
objetivo: demonstrar as três Leis de Kepler a partir dos princípios e leis da física de Newton.
Para isso, precisamos fazer algumas simplificações. Afinal, o Sistema Solar é um sistema
muito complicado: oito corpos mais ou menos grandes, de composição química, campo magnético e massas diversas, além de diversos outros corpos pequenos, entre asteróides, objetos
transnetunianos e satélites. Trataremos do sistema mais simples possível, vendo o que podemos
aprender com ele. Depois de aprendido isso, podemos adicionando, controladamente, pequenas
complicações, generalizando e aumentando nosso conhecimento. É assim que funciona quando
pesquisadores fazem modelos: em vez de abarcar a realidade completa, fazer um desenho bastante simplificado, que pode ser lentamente complexificado.
Nossa primeira suposição é a de que nenhuma característica dos corpos, além de suas massas
e velocidades, é importante para conhecer seus movimentos orbitais. Pode parecer natural fazer
essa suposição mas, como ja vimos, Kepler, por exemplo, considerava importante levar em conta
o magnetismo do Sol (já que era este magnetismo que causaria os movimentos orbitais). Essa
não era a opinião de Newton, nem de sua mecânica. Em particular, não levaremos em conta
também a forma dos corpos, nem seus movimentos de rotação ou precessão. Tudo o que temos
são pontos materiais interagindo por um único tipo de força.
Mesmo nessa situação, contudo, o problema ainda parece complicado: N corpos de massas
variadas interagindo ao mesmo tempo. No século XVIII (depois de Newton, mas muito antes
de nós), o francês Joseph Louis Lagrange já demonstrou que não dá pra resolver o problema
dinâmico dos três corpos sem fazer suposições adicionais!1 Assim, a próxima simplificação que
faremos é desprezar a interação gravitacional entre os planetas, considerando apenas a interação
individual de cada planeta com o Sol. Esse é o problema de dois corpos, que Newton demonstrou.
Mais do que isso, consideraremos que a massa do Sol é muito maior que a de qualquer outro
planeta, de forma que, como boa aproximação, diremos que o Sol está no centro do Sistema
Solar e os outros planetas se movem em torno dele2 . Provaremos três propriedades sobre esses
movimentos.
1 Dadas as posições e as velocidades das três partículas em um determinado instante, e conhecidas as forças de interação entre elas, Lagrange provou que é impossível deduzir algebricamente o movimento das três partículas. Tudo o que
podemos fazer é versões simplificadas do problema, ou tentar aproximações numéricas, calculadas exaustivamente por
computadores.
2 Caso não se queira usar esta aproximação, podemos considerar que o centro do sistema solar é ocupado por um centro
de massa abstrato, e que, portanto, o torque da força gravitacional se anularia. Para mais detalhes sobre o tratamento de
um sistema de dois corpos que se movem livremente, veja a parte de sistemas duplos do Volume 4.
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Lei II

Primeiro, vamos provar a Segunda Lei de Kepler, também conhecida como Lei das Áreas. Ela
não diz nada sobre a forma das órbitas que os planetas devem percorrer; diz apenas com que
velocidades as órbitas são percorridas (o famoso “áreas iguais em tempos iguais”). Para fazer
algo diferente e mais enriquecedor, repetiremos aqui a demonstração original feita por Newton.
Ela é descrita por Richard Feynmann, em uma aula perdida mas publicada recentemente3 .

Figura 15.1: Áreas iguais percorridas em tempos iguais, em uma elipse.

A prática matemática da época de Newton era bastante diferente da nossa. Em vez de equações e gráficos, o instrumento padrão era a geometria. Em vez de ficar manipulando símbolos
algébricos, precisamos fazer desenhos que clarifiquem as relações que buscamos. Para isso, fica
muito mais fácil se discretizarmos os problemas. Em outras palavras: faremos os corpos andarem um passo de cada vez, como uma simulação de computador. Depois, tornamos os passos
arbitrariamente pequenos e usamos a ideia matemática de limite para chegar nos movimentos
contínuos.
Em nosso diagrama, S representa o Sol e A representa um planeta na sua primeira posição.
Depois de um tempo arbitrário padrão, o planeta percorrerá uma certa distância, chegando ao
ponto B. Se o Sol não exercesse nenhuma força sobre o planeta, no segundo intervalo de tempo,
ele iria percorrer uma reta de mesmo tamanho e direção, chegando ao ponto C 0 . Mas neste
segundo trecho existe um impulso (∆v) que sempre aponta na direção do Sol e se soma à velocidade original do planeta. Lembre-se que não existem curvas nem forças contínuas em nossa
representação, apenas passos discretos em que o planeta só faz uma coisa. Assim, a quantidade
de movimento original do planeta soma-se ao impulso, pela conhecida regra do paralelogramo,
levando-o ao ponto C. No terceiro intervalo de tempo, algo análogo deveria ocorrer: o corpo
seguiria em linha reta até o ponto D 0 mas o impulso solar o desvia, levando-o ao ponto D.
Veja que, em cada intervalo da trajetória, o raio que liga o planeta ao Sol forma um triângulo. Tudo o que precisamos é mostrar que, nesses intervalos de tempo iguais, os triângulos
percorridos possuem áreas iguais. Dividiremos nossa demonstração em duas partes: primeiro,
mostraremos que o triângulo do primeiro instante (∆SAB) tem mesma área que o triângulo sem
impulso do segundo instante (∆SBC 0 ). Depois, mostraremos que também têm a mesma área os
triângulos com e sem impulso (∆SBC 0 e ∆SBC).

3A

aula foi originalmente publicada em 1996, pelo casal David e Judith Goldstein, com o título Feynman’s lost lecture:
The motion of planets around the Sun. Para escrever este capítulo, baseamo-nos na tradução francesa: Le mouvement des
planètes autour du Soleil: Le cours perdu de Richard Feynman, traduzido por Marie-Agnès Treyer e publicado em 2009 pela
Editora Cassini, Paris.
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Figura 15.2: construção do percurso gravitacionalmente preso, à maneira geométrica.

Para a primeira parte, basta notar que, como AB e BC 0 são iguais, suas projeções perpendiculares a SB também são iguais. Assim, temos dois triângulos de mesma base (SB) e alturas iguais,
como mostra a figura.
Para a segunda parte, sabemos que, pela própria construção do paralelogramo, a linha C 0 C é
paralela ao segmento SB o que significa que ambos os pontos, C e C 0 , estão a distâncias iguais do
segmento. Novamente, são dois triângulos de mesma base e alturas iguais.

Com isso, demonstramos que, em nosso modelo, os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais. Mostramos também que isso vale também para quando não há impulso nenhum.
Além disso, podemos pegar intervalos de tempo (e, consequentemente, passos) tão pequenos
quanto se queira; podemos tomar o limite para o qual obtemos uma curva contínua e o resultado
continuará válido. Repare que não usamos nenhuma suposição sobre a forma algébrica da força
da gravitação; nossa única suposição foi a de que os impulsos gerados (ou seja, a força) aponta
sempre na direção do corpo central. Esse tipo de força recebe um nome especial: força central.
Assim, podemos dizer que, para qualquer sistema em que não existam forças ou só existam forças centrais, vale a Segunda Lei de Kepler. Ela certamente merece ser associada, portanto, a um
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princípio físico mais geral.
Agora vejamos a transição disso para a descrição algébrica. Para isso, voltaremos às órbitas
contínuas, tomando um ∆t bem pequeno e calculando a área percorrida (∆A) em um certo trecho
da órbita, pelo raio que liga o planeta à estrela obtemos a figura 15.3.

Figura 15.3: Área percorrida pelo raio que liga o planeta à estrela.

Como o intervalo de tempo tomado é pequeno, podemos aproximar a trajetória o corpo andou
em linha reta. Esta trajetória forma um triângulo, com um dos lados dado pela distância inicial
entre a estrela e o planeta, o segundo lado sendo a distância percorrida neste pequeno intervalo
de tempo (sendo aproximada por uma velocidade constante) e o ângulo entre estes dois lados
sendo ϕ. Pela lei dos senos, temos:
v∆trsenϕ
2
Podemos definir a velocidade com que esse raio percorre a área da órbita, ou, pra usar um
nome bem antigo mesmo, velocidade areolar:
∆A =

∆A
vrsenϕ
L
=
=
∆t
2
2m
que tem que ser constante! Perceba que as outras componentes da área são funções de ∆t e
quando tomarmos o limite de ∆t para zero (isto é, derivar) faz com que elas sejam nulas. Assim,
como o momento angular da órbita tem que ser constante, a velocidade areolar (σ) também tem
que ser, e vice-versa. A segunda lei de Kepler nada mais é, portanto, que um caso particular do
princípio de conservação do momento angular.
σ=

15.2

Lei I

Sabendo que a força gravitacional é central, sabemos que o momento angular dos corpos se
conserva; agora precisamos explorar a forma da força para termos a forma das trajetórias que
ela permite. Se nos restringirmos às forças que dependem de uma certa potência da distância
ao centro (forças do tipo F (r ) = kr n , onde k é uma constante qualquer e n é um número inteiro), conseguimos provar que só algumas dessas potências permitem órbitas fechadas – mais
especificamente, só duas4 :
• n=1 : F (r ) = kr
4 Aqui

já podemos tocar em uma das questões cosmológicas de que falamos no início: a melhor razão que temos para
a força gravitacional cair com o quadrado da distância é esta: se mudasse com a distância em outra proporção, não
existiriam planetas em torno de estrelas em órbitas periódicas, e nós não estaríamos aqui para nos perguntarmos sobre
isso. Esse é um exemplo clássico do Princípio Antrópico; para mais detalhes, veja o Volume V.
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k
r2

A primeira é a forma da força elástica; Newton tentou fazer a força gravitacional dessa forma,
mas não combinava com os resultados de Kepler (As órbitas também seriam elipses, porém o
Sol ficaria no centro e não em um dos focos ). A segunda foi a que ele acabou adotando, que
vimos na unidade anterior ser uma forma necessária, a partir a Terceira Lei de Kepler. Claro que
Newton não conhecia esse resultado geral para forças centrais com potências da distância. O que
ele fez foi outra coisa: saindo da expressão que depende do inverso do quadrado da distância, ele
deduziu que todas as trajetórias possíveis, sob essas forças, são curvas cônicas – e a elipse é um
caso particular delas (mais à frente falaremos de outros casos). Da mesma forma que a Segunda,
a Primeira Lei foi demonstrada de uma forma geométrica, usando um tipo de raciocínio muito
estranho a nós. Na demonstração da Primeira Lei, ele usou diversas propriedades de curvas que
são totalmente não-familiares para nós; não reproduziremos sua demonstração, mas adotaremos
outra, também geométrica.
Para tal, precisamos perceber que dizer “a força cai com o quadrado da distância” equivale a
dizer “o corpo recebe impulsos iguais para percorrer ângulos iguais”. Para entende-lo, tomemos
percursos pequenos, que possamos tomar como linhas retas, como na demonstração da Lei II. O
tempo de percurso de um trecho da órbita depende da área varrida pelo seu raio. Para ângulos
iguais, a razão entre as áreas é igual à razão entre o quadrado das distâncias ao Sol. A força,
por outro lado, é proporcional ao inverso do quadrado das distâncias. Assim, como I = F · ∆t, o
impulso entre dois trechos é constante.

Figura 15.4: Escolhendo a forma da nossa força: ela deve produzir impulsos iguais em ângulos iguais.

R2 · 1/R21
I1
F · ∆t1
=1
= 1
= 12
I2
F2 · ∆t2
R2 · 1/R22
Entendida a equivalência entre as duas formulações, sigamos em frente. Se impulsos (∆v’s)
iguais são gerados em ângulos iguais, então os vetores-velocidade mudam sempre da mesma
maneira, com um mesmo ângulo; isso significa que, mesmo com trajetórias não circulares, as
velocidades descrevem uma circunferência no espaço das velocidades! Reveja o argumento utilizado na demonstração da aceleração centrípeta no capítulo 9.
Repare que, quanto mais excêntrico (no sentido literal, ex centrum) o círculo, maior a diferença entre a maior e a menor velocidade e maior a variação de distâncias na trajetória (como
veremos, mais achatada é a elipse). Nesses dois pontos, periastro e apoastro, as velocidades são
perpendiculares às distâncias ao Sol.
Podemos refazer a construção do capítulo 14, construindo uma elipse dentro da circunferência, que tem como focos a origem dos vetores e o centro da circunferência. Na construção, para
fazer cada ponto, tomamos a reta perpendicular ao vetor-velocidade; essa reta acaba por ser a
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Figura 15.5: Espaço das velocidades de uma órbita qualquer.

tangente da elipse. Assim, para cada velocidade, construimos uma reta que é perpendicular à
tangente do movimento real, com as posições também na posição correta (variando nos intervalos
de ângulos iguais). Temos de concluir que a curva encontrada é uma miniatura do formato real
da órbita. Assim, provamos a Primeira Lei de Kepler: que a trajetória, a menos de uma questão
de escala, tem a forma de uma elipse.

112- Usando a segunda lei (ou a conservação do momento angular, o que for mais fácil), calcule
também a razão entre a velocidade do planeta no afélio e no periélio, ainda em função de a
e e. Faça cálculos numéricos, e compare essa razão para os seguintes corpos:
(a) Terra (e = 0,0167)
(b) Saturno (a = 9,54 UA; e = 0,056)
(c) Mercúrio (a = 0,39 UA; e = 0,206)
(d) Plutão (a = 39,44 UA; e = 0,248)
(e) Apolo, o asteróide (a = 1,47 UA; e = 0,566)
(f) Halley, o cometa (a = 0,5879 UA; e = 0,967)

15.3

Lei III

Acabamos de mostrar uma relação geral entre a forma da nossa força (1/r2 ) e a forma elíptica
das órbitas. Usando cada uma delas, ou ambas, podemos mostrar agora uma relação existente
entre as diferentes órbitas. Para o caso circular, já mostramos como essa relação se deduz da força
gravitacional; agora mostraremos de uma forma mais geral. Antes, porém, precisamos relacionar
melhor algumas grandezas físicas das órbitas com as grandezas geométricas da órbita.
Seja um movimento em torno do centro C, consistindo em um corpo de massa M. Temos um
corpo com massa m que, em um instante qualquer, está à distância r do centro e com velocidade
v. Podemos calcular duas grandezas físicas importantes desse corpo: sua energia total E e seu
momento angular L.
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mv2
GMm
−
2
r
L = mv × r = mvr sin φ = mvt r

E = Ecin + E pot =

Sabemos que são constantes os valores de E, pela conservaçào de energia, e de L, pela Segunda
Lei. Assim, temos três grandezas físicas que variam ao longo da órbita (r, v e vt , a componente
da velocidade que é perpendicular a r) e duas equações que as relacionam. Para ficar mais
claro, podemos separar também a energia cinética na parte devida à velocidade radial vr (de
aproximação ou afastamento do corpo central) e na parte devida à velocidade tangencial vt . Com
isso, podemos eliminar a útima variável, reduzindo-nos a um problema de uma dimensão (r e v
na direção de r):

E

=
=

m 2
GMm
(v + v2t ) −
2 r
r
2
2
mvr
GMm
L
−
+
2
r
2mr2

Agora temos duas variáveis e uma equação. Não há jeito senão desprezar uma delas. Desprezemos vr , calculando a posição do planeta para todos os pontos da órbita em que a velocidade
radial é zero, ou seja, os pontos em que o planeta não está se afastando nem se aproximando.
Para eses pontos, a equação fica:

E=

GMm
L2
−
r
2mr2

Multiplicando ambos os termos por r2 , chegamos a uma equação de segundo grau.

Er2 + GMm r −

L2
=0
2m

Essa equação admite duas soluções, o que quer dizer que existem dois pontos na órbita em
que a velocidade do corpo é perpendicular à linha que o liga ao centro. Esses dois pontos são
fáceis de se interpretar geometricamente: são as “pontas” da órbita, os lugares de maior e menor
aproximação, o apoastro e o periastro.
Para calcular as posições desses dois pontos, recorreremos ao método clássico para equações
de segundo grau: A fórmula de BBBBBBB Que dá como resultado:

r=

− GMm ±

q

( GMm)2 +

2EL2
m

2E

Com isso, temos determinadas as posições extremas da órbita a partir de suas grandezas
físicas invariáveis, E e L. Por outro lado, sabemos também que, geometricamente falando, uma
elipse é totalmente determinada pelo seu semi-eixo maior (a) e pela sua excentricidade (e). Além
disso, sabemos como escrever as posições dos pontos extremos: r per = a(1 − e) para o periastro,
r per = a(1 + e) para o apoastro.
Assim, podemos tentar arranjar a solução acima para ficar parecida com suas descrições geométricas:
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r

=

1
2E

=

− GMm
2E

=

− GMm
2E

( GMm)2

− GMm ±
r
1±

1+
r

1±

2EL2
+
m
!

!

2EL2

G 2 M 2 m3

L2
2E
1+
·
2
GMm GMm

!

E com isso, descobrimos que
r

GMm
a=−
2E

e

e=

1−

L2
GMm2 a

Conseguimos escrever os parâmetros geométricos da órbita em função dos seus parâmetros
físicos. Há pelo menos três consequências interessantes disso.

1. Energia da órbita. Mudando ligeiramente o primeiro termo acima, encontramos
E=−

GMm
2a

O que é um resultado não intuitivo: a energia de uma órbita depende somente do semi-eixo
maior, não da excentricidade! Assim, um asteróide que tenha periélio em 0,3 UA e afélio em 1,7
UA tem a mesma energia orbital que a Terra. Além disso, como todos os termos da equação são
positivos, temos que E < 0, a energia total de uma órbita elíptica é sempre negativa. Veremos
algumas consequências disso quando discutirmos sobre as órbitas abertas.

2. Velocidade da órbita. Podemos comparar a fórmula do item 1 com os termos individuais da
energia:
E=−

mv2
GMm
GMm
=
−
2a
2
r
s

v=


GM

2 1
−
r
a



E com isso temos uma equação geral para a velocidade do corpo em cada ponto de seu movimento orbital – encontrando as variáveis que descartamos e fechando o ciclo. É fácil ver que,
no caso
q da órbita circular, r = a em todos os pontos, reduzindo a equação ao conhecido caso
v=

GMm
r

3. Terceira Lei de Kepler. Finalmente, podemos construir uma equação que nos permita comparar
órbitas diferentes em torno de um mesmo astro. Sabemos da Lei II que a velocidade areolar σ é
constante. Aplicando-a para a órbita inteira, temos
Aelipse = σT

√
Como Aelipse = πab e b = a 1 − e2 , e escrevendo as expressões físicas, ficamos com
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πa2

s
πa2

p

1 − e2

L2
1− 1−
GMm2 a

= σT



2π √

a2
GMa

=

L
T
2m

= T

Elevando os dois lados ao quadrado, ficamos com:
4π 2
T2
=
GM
a3
, reencontrando a proporção harmônica de Kepler, mas agora também expressa como conteúdo
físico. Em particular, descobrimos que a constante de proporcionalidade depende da massa do
corpo central. Podemos comparar os períodos e semi-eixos maiores dos planetas do Sistema
Solar, das luas galileanas ou dos satélites terrestres; mas se quisermos fazer comparações entre
esses grupos, precisamos levar em conta as massas do Sol, de Júpiter e da Terra.
113- Nereida, um satélite importante de Netuno, tem um perı́odo de revolução de quase 365 dias,
como a Terra (360,2 dias, na verdade). De acordo com a terceira lei de Kepler, portanto, o
tamanho de sua órbita deveria ser bem próximo ao da Terra; mas sabemos que isso é um
absurdo. Por que as duas órbitas não têm o mesmo tamanho? Qual é, então, o verdadeiro
tamanho da órbita de Nereida?
114- Como deveria se modificar, de maneira instantânea, a massa da Terra para que a Lua,
permanecendo a mesma distância, desse uma volta em torno da Terra em apenas dois dias?
115- Sabemos agora como se calcula a constante da Terceira Lei – tendo como base a massa do
astro central. Calculando os dados para o Sistema Solar daquela forma, obtemos um K de
2, 974 · 10−19 para a órbita terrestre, mas de 2, 971 · 10−19 para a órbita de Júpiter! Por
que isso acontece?
116- Calcule a velocidade de um corpo no seu afélio e no seu periélio, em função de a e e.
Encontre também as expressões-limite e = 0 e e = 1.
117- Calcule a distância da Terra ao Sol em seu periélio – será dia 4 de janeiro! Feliz periélio! –
e em seu afélio. Faça o mesmo para alguns outros astros.
118- Se a excentricidade não está relacionada com a energia orbital, porque só temos corpos
celestes muito excêntricos com grandes energias orbitais (isto é, semi-eixos maiores)? O que
isso diz sobre a distribuição de corpos no Sistema Solar?
119- Em que pontos de uma órbita elı́ptica a velocidade radial é máxima (em módulo)?
Claro, é uma grande inocência dizer que as elipses de Kepler dão exatamente os movimentos
dos planetas. Os dados observacionais de Tycho, embora parecessem mais precisos que todos os
anteriores disponíveis, sua concordância com o modelo de Kepler obviamente não era perfeita,
seja porque não existem experimentos sem erros, seja porque o movimento dos planetas não é
exatamente elíptico, só pode ser aproximado por elipses. A Terra, por exemplo, não só translada
em torno do Sol como tem dois eixos de rotação (rotação propriamente dita e precessão), tem
uma variação de curto período na inclinação do seu eixo e outras tantas de longo período; sua
órbita também revoluciona em torno do Sol (precessão dos equinócios), a inclinação dessa órbita
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sofre pequenas variações. . . Tudo isso graças às interações com todos os outros corpos do Sistema
Solar, na maior parte das vezes caóticas. Os estudos de Mecânica Celeste, embora partam de uma
aproximação e de um resultado simples, podem levar a problemas incrivelmente complexos.
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Capítulo 16

Movimentos Orbitais
Neste capítulo vamos finalmente tratar do problema fundamental desta unidade: dada a
configuração de um corpo (posição e velocidade) e um campo gravitacional gerado por um corpo
central, como desenhar a trajetória desse corpo? Para isso, precisaremos de alguma atenção às
proporções dos desenhos mas, mais importante que isso, precisaremos desenvolver uma nova
intuição sobre movimentos orbitais, que é diferente da intuição sobre movimentos terrestres.
Veremos isso analisando alguns casos particulares e interessantes.
Antes disso, porém, vamos relembrar alguns resultados obtidos até agora, na forma de regras
para o desenho de órbitas:
(a) Orbitas tem que ser fechadas em posição e em velocidade. Isso significa que, depois de
um período orbital, o objeto volta para a mesma posição, com a velocidade apontando no
mesmo sentido e com a mesma intensidade.
(b) Todos os movimentos gravitacionais são curvas cônicas (hipérboles, parábolas e, na maioria
dos casos que interessam, elipses), com o corpo central (a Terra, o Sol, etc.) ocupando um
dos focos. Isso exclui, salvo casos excepcionais, qualquer movimento em linha reta.
(c) Um dos pontos da elipse é o mais próximo do corpo central e é chamado de periastro; sendo
assim, o ponto mais distante é necessariamente o ponto diametralmente oposto da órbita,
chamado de apoastro.
(d) O periastro e apoastro são os pontos em que as velocidades são, respectivamente, a maior
e a menor. Ambas as velocidades são as únicas da órbita que são perpendiculares ao raio
que liga o ponto ao corpo central.
Pode parecer bobo relembrar essas regras, mas elas evitariam todos os desenhos a seguir,
retirados de provas de seletivas antigas. A questão falava de uma nave tripulada em órbita
circular que, por uma questão de vida ou morte, precisava atingir um objeto que estava na
mesma órbita mas 40 graus à frente. Alguns dos desenhos foram os seguintes.
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Figura 16.1: Alguns exemplos de movimentos gravitacionais que não fazem sentido.

As figuras A e B não são curvas cônicas e ignoram que movimentos gravitacionais não são
movimentos livres. C e D não são válidos porque a Terra não está em um dos focos: em C
é fácil ver isso porque a Terra está no centro da órbita; em D, os pontos “laterais” estão mais
próximos da Terra do que o ponto inferior, que deveria ser o periastro (já que o ponto superior,
de tangência ao círculo, é o apoastro). Em E o problema é similar: se o apoastro está oposto
ao ponto de tangência, este deveria ser o periastro; se assim é, então os demais pontos da órbita
devem estar mais distantes do centro de gravidade que o ponto de tangência. Em outras palavras,
se a órbita tangencia (e não cruza) o círculo, ela deve ser totalmente interna ou totalmente externa
ao mesmo.
Uma propriedade matemática importante das órbitas: se duas órbitas se cruzam em três ou
mais pontos, elas são idênticas. Se duas órbitas se tocam em dois pontos e são tangentes em um
desses pontos, elas também são idênticas. Assim, órbitas diferentes só podem se tangenciar em
um ponto ou se encontrarem, cruzando, em dois. Todos os desenhos da figura 16.1 violam essa
regra.
Vamos aos nossos problemas que tudo ficará mais claro.

16.1

Mudanças de órbita, vários ângulos

Seja uma nave em uma órbita circular (de raio r0 , digamos) em torno de uma estrela de massa
M. O sistema de foguete da nave funciona em pequenos disparos (bursts), que alteram instantaneamente sua velocidade na direção do disparo, por uma quantidade ∆v (chamada impulso
específico). A direção do disparo é especificada pelo ângulo θ entre a velocidade v da nave e
a direção na qual aponta sua cauda. A regra principal para manuseio da nave é: gastar o mínimo possível de combustível em cada manobra. Isso que significa que, em uma seqüência de n
disparos, é desejável minimizar:
∆v =

N

∑ k∆~vi k

(16.1)

i =1

A primeira pergunta importante é: que tipos de órbita podemos encontrar para cada ângulo
θ de disparo?
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Para θ = 0o (disparo no sentido da velocidade da nave), a resposta é fácil: uma órbita elíptica,
cujo periastro seria o ponto do disparo. Isso porque o disparo faz simplesmente a velocidade
aumentar e, estando com uma velocidade mais alta que a de órbita circular, a nave tende a fazer
uma trajetória mais aberta, afastando-se da estrela (enquanto continua sua revolução em torno
desta). Por outro lado, o afastamento diminui a velocidade: a gravidade vai freando a velocidade
radial de afastamento do corpo, até faze-la ser zero. Depois disso, a gravidade atua aumentando
a velocidade radial para dentro, fechando a órbita e aproximando a nave, no processo inverso do
anterior, até retornar ao ponto de partida. Pela simetria das situações, as duas partes da trajetória
devem ser iguais e, portanto, o ponto de maior afastamento deve ser oposto ao ponto de partida,
como já foi listado nas regras. Isso é sumarizado na fiura 16.2.
Além disso, é fácil perceber que, quanto maior o impulso específico, maior será o afastamento
inicial, mais longe vai estar o apoastro, mais excêntrica será a órbita. O caso extremo é quando a
velocidade é suficiente para empurrar o apoastro para o infinito, gerando uma órbita parabólica.
Veremos à frente este caso com mais detalhes.

Figura 16.2: Efeito de um burst na direção do movimento.

O caso da velocidade no sentido oposto ao da velocidade orbital (θ = 180o ) é bastante análogo:
o resultado é também uma órbita elíptica, mas com apoastro, em vez do periastro, como o ponto
do burst (vide figura 16.3. Com velocidade menor que a velocidade de órbita circular àquela
altura, a nave tende percorrer uma órbita mais fechada e mais baixa, enquanto sua velocidade
aumenta; até que ela chega ao ponto oposto, quando a velocidade radial é zero, e volta a se
afastar graças à sua alta velocidade, fechando o ciclo.
Da mesma forma que no caso anterior, quanto maior o impulso, mais baixo será o periastro e
mais excêntrica a órbita. O caso extremo é quando o impulso anula a velocidade orbital, levando
a uma queda livre na direção da estrela (caso extremo em que a elipse é infinitamente esticada.
O impulso poderia ainda ser maior que a velocidade orbital, invertendo o sentido de revolução
da nave, mas essa seria de todas a estratégia mais estúpida em termos de gasto de combustível.
O caso θ = 90o (impulso contra a estrela) é mais interessante. Neste caso, a velocidade
do impulso vai se compor com a velocidade orbital, gerando uma velocidade final “inclinada”,
apontando para dentro da órbita circular. Entretanto, a intensidade dessa nova velocidade será
obviamente maior que a velocidade na órbita circular; isso significa que sua energia orbital será
maior e que, conseqüentemente, o semi-eixo maior da sua órbita também será maior. Assim,
apesar do impulso “para dentro”, a órbita aumentará como na figura 16.4.
No início do movimento, a nave seguirá então em direção ao periastro da órbita, atingindo-o
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Figura 16.3: Efeito de um burst na direção contrária a do movimento.

Figura 16.4: Efeito de um burst perpendicular ao movimento, na direção do astro central.

a 90o do ponto de partida(independente da intensidade do impulso), seguindo depois para o
apoastro. Para mostrar que a órbita tem mesmo essa disposição, basta mostrar que a posição do
burst é a posição do semi-latus rectum 1 da órbita.
Para uma órbita genérica, por conservação do momento angular, temos v apo a(1 + e) = vt` `,
onde vt` é a velocidade tangencial à órbita na altura do semi-latus rectum e ` é o semi-latus
rectum, ` = a(1 − e2 ). Substituindo a equação para velocidade no apoastro:
r
a (1 + e )

GM 1 − e
a 1+e
vt`

= v t ` a (1 − e2 ) =
=

q

GM
a(1+e)(1−e)

=

vt` a(1 − e)(1 + e)
r
GM
`

ou seja, a velocidade tangencial no semi-latus rectum corresponde à velocidade de órbita circular
naquela distância do corpo central! Como é o que acontece no nosso caso (o aumento de velocidade do disparo é todo radial), então o local do disparo é o local do semi-latus rectum, fazendo
o semi-eixo maior ser perpendicular ao raio-vetor deste ponto, c.q.d.
1 Ver
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Se estivéssemos em uma situação em que o diâmetro do corpo central não é desprezível (como
um satélite orbitando a Terra), esse seria um modo interessante e econômico de fazer o satélite
colidir com o corpo central.
O caso θ = 270o (impulso “para fora” - figura 16.5) é análogo: dado um mesmo impulso,
a velocidade nova teria a mesma intensidade e direção, mas sentido oposto, da adquirida com
θ = 90o . Assim, o semi-eixo e a excentricidade da órbita serão as mesmas, só que ela será
rotacionada em 180o , com a nave passando, a partir do burst, primeiro pelo apoastro e depois
pelo apoastro. Isso é curioso: o impulso “pra dentro” e o “pra fora” geram órbitas equivalentes.

Figura 16.5: Efeito de um burst perpendicular ao movimento, na direção oposta ao astro central.

16.2

Mudança de planos

Podemos estender nossa análise para impulsos apontando para fora do plano da figura –
“para cima” ou “para baixo”. Parece difícil de visualizar mas, na verdade, é bastante simples.
Para começar, tomemos um impulso exatamente para cima. Neste caso, a velocidade resultante
estará na diagonal entre as duas direções, obedecendo à regra do paralelogramo. Essa diagonal
define um novo plano para a órbita. Neste novo plano, a velocidade continua perpendicular ao
raio-vetor, então o ponto do burst é um periastro ou apoastro. A escolha de qual dos dois depende
se o módulo da velocidade resultante é maior ou menor que a velocidade circular naquele ponto.
Como um caso mais simples, tomemos um impulso ∆v = v, com o mesmo tamanho da velocidade original. Chamaremos de φ o ângulo entre o impulso e a velocidade, mas agora no plano
ortogonal
ao raio-vetor. Com φ = 90o , a velocidade resultante será a diagonal de um quadrado,
√
v 2 – definindo um plano com 45o de inclinação em relação√
ao original. Mas como sabemos, se
v é a primeira velocidade cósmica (circular) naquele ponto, v 2 é a segunda velocidade cósmica
(de escape). Assim, neste novo plano, a órbita será parabólica.
Para ângulos mais abertos que 90o , a velocidade resultante é menor que a velocidade de
escape, mas maior que a velocidade original – formando órbitas elípticas com o ponto de partida
sendo o periastro. Até que, para φ = 120o , a resultante é igual às duas componentes, ou seja, vale
exatamente v! O resultado é uma órbita circular em um plano rotacionado em 60o em relação
ao original. Para ângulos de burst maiores, a velocidade é ainda menor, fazendo órbitas elípticas
com o ponto de partida funcionando como apoastro.
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Figura 16.6: Efeito de um burst perpendicular ao plano da órbita

16.3

Transferência de Hohmann

Terminada essa análise, recuperemos um problema prático: como passar a nave de uma órbita
circular r0 para outra órbita circular r1 ? Por exemplo, como ser lançado da Terra, sair da órbita
terrestre em torno do Sol, entrar na órbita marciana e pousar em Marte? Uma estratégia simples
e muito usada foi a proposta pelo alemão Walter Hohmann em 1925: colocar a nave em uma
órbita elíptica, cujo periastro esteja na órbita inferior e cujo apoastro esteja na órbita superior,
fazendo os ajustes orbitais nestes dois pontos. Esse tipo de órbita elíptica é chamada órbita de
transferência de Hohmann. Nesse caso, o primeiro disparo é claramente menos energético
que o tratado no primeiro problema: a velocidade para entrar numa órbita elíptica é necessariamente menor que a velocidade para órbita parabólica. A nave então chega à órbita externa com
velocidade menor que a velocidade de órbita circular (se fosse maior, sua distância à estrela ainda
aumentaria, e aquele ponto não seria o apoastro), precisando ser então mais um pouco acelerada
para entrar naquela órbita, como pode ser visto na figura 16.7.
Sendo v0 e v1 as velocidades de órbita circular em r0 e r1 , temos que as velocidades do
periastro e do apoastro da órbita de Hohmann seriam
GM



2
r0

−

1
a



=

q

GM 1r+0 e =

√
v0 1 + e

GM



2
r1

−

1
a



=

q

GM 1r−e =

√
v1 1 − e

r
v peri

=

v apo

=

r

1

(16.2)

Portanto, os impulsos específicos seriam
∆v1
∆v2

√
= v peri − v0 = v0 ( 1 + e − 1)
√
= v1 − v apo = v1 (1 − 1 − e)

(16.3)

Vejamos um exemplo. A sonda Mariner 9, da NASA, foi enviada a Marte usando esse tipo
de órbita. Neste caso, sendo 1 e 1, 5 UA os raios orbitais para Terra e Marte, respectivamente, os
elementos orbitais da órbita da sonda eram
a=

r1 + r0
= 1, 25UA
2

e=

a − r0
= 0, 2
a

Supondo que o motor da Mariner funcione
desse mesmo jeito esquemático do
√
√ motor da nossa
nave, os impulsos seriam ∆v1 = v0 ( 1 + e − 1) ≈ 0, 1v0 e ∆v2 = v1 (1 − 1 − e) ≈ 0, 1v1 ,
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Figura 16.7: A trajetória de uma nave em sua órbita original (amarela), transferindo-se via órbita de Hohmann (laranja) e passando enfim à sua nova órbita mais externa (vermelha).

isto é, 10% de cada uma das velocidades orbitais. As velocidades orbitais da Terra e Marte são,
respectivamente, 29, 8 e 24, 1 km/s; o impulso específico total seria então 2, 98 + 2, 41 = 5, 4 km/s.
Além disso, o tempo p
gasto para transferências desse tipo é razoável; para a citada Mariner 9, o
período orbital era T = (1, 25)3 ano, ou seja, o tempo de viagem para Marte, meio período, foi
de cerca de 0, 7 ano. Colocar satélites geoestacionários em órbita usando uma órbita de Hohmann
leva cerca de 5 horas; para a Lua, por volta de 5 dias. Para astros mais distantes, entretanto, esse
tempo fica muito alto e, para isso, costuma-se usar o estilingue gravitacional.

16.4

Achatamento e Atmosfera

Por fim, mencionemos dois efeitos adicionais interessantes que afetam satélites que orbitam a
Terra:
Um deles se deve ao fato de que o diâmetro da Terra não é desprezível para esses satélites, e
portanto coisas como o achatamento polar do globo terrestre geram efeitos orbitais interessantes.
Para satélites com órbita equatorial, considerando o achatamento simétrico (igual nos dois pólos),
não há nenhum efeito; mas suponhamos uma órbita cujo plano tem inclinação f com relação ao
plano do Equador. Como há mais massa na região do equador, a atração gravitacional não está
no plano da órbita - ou, se preferir, ela possui uma componente perpendicular a esse plano. O
efeito é pequeno, de qualquer modo, e além disso, depois de um ciclo completo, pela simetria do
achatamento, as diferenças de força se compensam. Mas elas geram um torque que se acumula.
O torque é gerado perpendicularmente ao momento angular orbital ~L, que por sua vez é perpendicular ao plano orbital. Isso faz o momento angular total precessionar em torno do eixo da
Terra - ou seja, o plano orbital precessionar, completando uma volta em um período bem longo.
Um outro fenômeno importante é a presença de atmosfera, que, mesmo sendo rarefeita, gera
um freamento que, depois de muito tempo, muda drasticamente a órbita. Como a pressão da
atmosfera terrestre diminui muito rápido com a altitude, podemos supor que o freamento está
todo concentrado na região do perigeu da órbita. Isso significa que, a cada passagem pelo perigeu, sua velocidade diminui drasticamente, diminuindo a altura máxima que o satélite consegue
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Figura 16.8: Órbita inclinada em torno de um corpo achatado, com um satélite representado nos pontos
mais ao norte e ao sul da órbita. Repare que as componentes perpendiculares da atração do planeta (em
preto) são iguais e opostas, nos dois extremos; mas ambas geram um torque (verde) que tem o mesmo
efeito: inclinar o momento angular original (vermelho) para dentro do papel. Lembre-se que o momento
angular é sempre perpendicular ao plano orbital , e, portanto, essa variação na inclinação dele faz mudar
também a inclinação da órbita - precessionando em torno do eixo da Terra.

alcançar naquele ciclo - ou seja, aproximando o apogeu da Terra. Isso significa que o freamento
atmosférico vai “arredondando” a órbita! A situação limite ocorre quando o satélite passa a ter
órbita circular com raio igual ao do perigeu da órbita original. Nesta situação, o freamento é
uniforme em todas as partes da órbita, fazendo com que o satélite desça para órbitas circulares
cada vez menores, espiralando até a colisão com o planeta.

16.5

Classes de Satélites

Os satélites em órbita da Terra são usualmente classificados nos seguintes grupos:
• Órbitas Baixas (LEO - Low Earth Orbits). Órbitas entre cerca de 160 e 2000 km de altitude.
Nesta faixa, as órbitas sofrem arrastos atmosféricos consideráveis da termosfera (80 - 500
km) e da exosfera (acima de 500 km)2 . Para órbitas mais baixas que 300 km, o arrasto torna
as órbitas impraticáveis.
Com exceção da missão Apolo à Lua e dos voos suborbitais, todos os voos humanos têm
sido em órbitas baixas - incluindo todas as missões de ônibus e estações espaciais! O recorde
nesse sentido foi o do Gemini 11, que atingiu apogeu de 1374, 1 km.
A ISS vive em uma órbita estável na parte superior da termosfera, variando entre 320 e
347 km. Satélites de comunicação também ficam quase todos em LEO (exceto os geoestacionários, que são muito muito mais altos), com períodos orbitais típicos de 90 minutos.
• Órbitas Médias (MEO - Middle Earth Orbits). Órbitas mais altas que os 2000 km e mais baixas
que as órbitas estacionárias (35.786 km). Nestas alturas, arrastos são desprezíveis, mas as
2 Termosfera é a camada da atmosfera onde o gradiente de temperatura muda: a temperatura passa a então crescer com
a altura (a radiação terrestre se torna desprezível, e camadas mais altas estão mais expostas à radiação solar). É a camada
que contem a zona de ionização que permite transmissão de ondas de rádio (a ionosfera); é também onde acontecem as
auroras. Sua dinâmica é a das marés atmosféricas, geradas pela dinâmica dia/ noite de radiação solar (marés causadas
térmica e não gravitacionalmente).
A Exosfera é definida como a camada a partir da qual as colisões entre átomos e moléculas atmosféricos passa a ser
desprezível, e o seu movimento passa a ser descrito de forma essencialmente balística. Essa é a camada “de saída” da
atmosfera, a partir da qual os átomos escapam gravitacionalmente.
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perturbações eletromagnéticas são muito fortes (é a zona onde se situam os cinturões de
Van Allen, sustentados pelo campo magnético terrestre).
Os satélites de navegação e posicionamento ficam todas nessa altura: os GPS da NASA,
(20.200 km), os GLONASS da Agência Russa (19.100 km) e os Galileo da ESA (23.222 km)
(que estarão operacionais em 2013). Satélites em MEO têm períodos variando entre 2 e
24 horas; os satélites de posicionamento são todos aproximadamente semi-geoestacionários
(período de meio dia sideral), veja figura 16.9.

Figura 16.9: A zona azul/ciano é a dos LEO; a amarela, a dos MEO. O pontilhado preto são os geoestacionários. O pontilhado verde são os semigeoestacionários, os de localização global. Fonte: Wikipédia.

• Órbitas Geoestacionárias (GEO). São, bem, geoestacionário. Isso significa que têm o mesmo
período do dia sideral terrestre e, portanto, permanecem sempre acima da mesma longitude
na Terra. É a situação ideal para satélites de comunicação, mas colocá-los lá é bem mais
caro que colocar um LEO, e além disso os amplificadores de sinal precisam ser muito mais
potentes (= mais caros) para os geoestacionários. Por isso, muitos desses satélites continuam
sendo lançados em LEO.
• Órbitas Altas (HEO - High Earth Orbits): Satélites cujo apogeu está acima da faixa dos geoestacionários. Essas órbitas em geral são bastante excêntricas, e são órbitas usadas para
cobertura de altas latitudes, coisa que os geoestacionários, equatoriais, não fazem (por isso
boa parte dos HEO são russos).
Um exemplo são as órbitas Tundra (alta excentricidade, inclinação de 63, 4o e período de
24 horas). Apesar da órbita ser uma invenção russa, o único conjunto de satélites que
opera nesse tipo de órbita hoje é a empresa americana Sirius Satellite Radio, que consiste em
três satélites, que se alternam entre dois estando a maior parte do tempo sobre a América
do Norte e um terceiro passando rapidamente pelo hemisfério sul, onde fica o periélio da
órbita (e, portanto, onde os satélites passam menos tempo), veja a figura 16.10.
Um outro uso de HEO são as órbitas cemitério ou órbitas lixo, pra onde são jogados satélites e
naves no fim de sua vida operacional. Lançar satélites para órbitas altas, como vimos, é freqüentemente bem mais barato que tirá-los de órbita. As velocidades orbitais dos geoestacionários, por
exemplo, são de cerca de 3km/s; tirá-los de órbita para mandar de volta para a Terra exigiria um
∆v de no mínimo 1, 5 km/s (1500 m/s). Lançar um desses em uma órbita lixo, entretanto, exige
apenas um ∆v de 11 m/s!
Estudos recentes, contudo, mostram que as órbitas desses satélites descartados têm encolhido,
graças a colisões com micrometeoritos. Em breve, eles começarão a oferecer riscos de colisão para
os satélites ativos.
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Figura 16.10: Mapa mostrando a projeção das órbitas dos Sirius na Terra. Repare que a lemniscata é a
mesma do analema, e gerada por um efeito bem parecido (órbita elíptica e inclinada). Fonte: Heavens
Above.

16.6

Exercícios

Como se pôde reparar, os movimentos orbitais não são tão parecidos como se poderia supor
aos movimentos na superfície terrestre. Por isso, diante dessa situação, nossa intuição precisa
ser reeducada, de forma a absorver o tipo de funcionamento dos movimentos gravitacionais
no espaço. A única maneira de fazer isso é exercitando essa mesma intuição. Para isto, uma
pequena lista de problemas que deve ajudar. Aos que desejarem mais desses problemas, entrem
em contato com o membro do CCD mais próximo da sua casa.
120- (Seleção 2011) Uma nave tripulada está em apuros! Nossos heróis estão sem água há 3
dias, e estão à beira da morte! Se ficarem mais 10 horas sem água, todos morrerão! Na
Terra de 2100, toda a água potável acabou e nossos heróis foram ao espaço procurar por
água. Para isso, estão em uma órbita circular de altura h. Por sorte, eles detectaram um
galão de água na mesma órbita!, mas formando um ângulo φ entre Galão-Terra-Nave.
Considere que o sistema de foguete da nave funciona em pequenos disparos que alteram
instantaneamente sua velocidade na direção do disparo, por uma quantidade ∆v (impulso
especı́fico). A direção do disparo é especificada pelo ângulo θ entre a velocidade v da nave
e o vetor ∆v.
(a) Explique esquematicamente como podemos salvar nossos heróis.
(b) Sabendo que h = 400km e φ = 70o , calcule o impulso ∆v necessário.
121- Um meteorito de massa 1, 6 · 103 kg move-se em órbita circular em torno da Terra, a uma
altura de 4, 2 · 106 m acima da superfı́cie. Subitamente ele colide com um outro meteorito
muito menos massivo, e perde 2% de sua energia cinética, sem mudar sua direção do
movimento ou sua massa total.
(a) Qual será a forma da órbita do meteorito após a colisão?
(b) Calcule a distância do meteorito à Terra em sua máxima aproximação, após a colisão.
122- Um planeta tem uma órbita circular em torno de uma estrela de massa M. A estrela explode,
ejetando seu envelope externo em uma velocidade muito maior que a velocidade orbital do
planeta, de forma que podemos considerar a perda de massa como instantânea. O que
132

Volume 3 - Mecânica

Capítulo 16: Movimentos Orbitais

restou da estrela tem ainda uma massa M0 muito maior que a massa do planeta. Qual a
excentricidade da órbita planetária após a explosão?
123- (IOAA 2009) Um projétil
q que parte da superfı́cie da Terra (nı́vel do mar) é lançado com
velocidade inicial vo = GM
R e com ângulo de projeção θ = π/6 com respeito ao horizonte
local. M e R são a massa e o raio da Terra, respectivamente. Ignore a resistência do ar e a
rotação da Terra.
(a) Mostre que a órbita do projétil é uma elipse com semi-eixo maior a = R.
(b) Calcule a maior altitude do projétil com respeito à superfı́cie da Terra (em unidades de
raio da Terra).
(c) Qual o alcance do projétil (distância entre o ponto de lançamento e o ponto de queda)
em unidades de raio da Terra?
(d) Qual a excentricidade (e) desta órbita elı́ptica?
(e) Encontre o tempo de vôo do projétil.
124- Dentro de poucas semanas a sonda Mariner 9 será lançada de Cabo Kennedy em uma missão
para Marte. Assuma que essa sonda é lançada em uma órbita elı́ptica em torno do Sol com
periélio na órbita terrestre e afélio na órbita de Marte.
(a) Encontre os parâmetros orbitais λ e ε da equação de órbita, e desenhe a órbita.
r=

λ (1 − ε2 )
1 + ε cos θ

(b) Calcule o tempo de duração até a missão chegar em Marte.
(c) Em que direção o lançamento deve ser feito para o gasto mı́nimo de combustı́vel?
Como deve ser a velocidade com que a sonda deve deixar a Terra?
125- (Seleção 2010) O gráfico abaixo indica a variação da altura da ISS em quilômetros em
relação ao tempo.

Figura 16.11: Altura da ISS ao longo de 2008 e 2009. Fonte: Heavens Above

Explique os saltos verticais no gráfico.
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Como comentamos, Newton não só demonstrou como generalizou a Primeira Lei de Kepler,
mostrando que as elipses eram um caso particular de órbitas possíveis sob ação da força gravitacional. Ele mostrou que algumas órbitas abertas eram soluções possíveis para movimentos
gravitacionais e que tais órbitas abertas descreviam bem a trajetória de alguns cometas. Tal ampliação não ocorreu por acaso; seis anos antes, os astrônomos conseguiram medir com bastante
precisão as posições do Grande Cometa de 1681. Não por acaso também, alguns astrônomos
ficaram famosos pelo estudo dos cometas, como o então contemporâneo Edmund Halley.
As órbitas abertas podem ser agrupadas em dois tipos. Vamos mostrar em que sentido esses
tipos são uma generalização das definições que conhecemos até agora.

17.1

Parábola

Vimos que a parábola é a seção cônica que aparece quando o plano de interseção é paralelo
à geratriz. Vimos também que trajetórias parabólicas correspondem às trajetórias de escape de
mínima energia (a segunda velocidade cósmica). De fato, ela representa o caso degenerado de
uma elipse quando um dos focos é levado até o infinito. Tanto o eixo maior quanto a distância
focal ficam infinitas e a excentricidade vale exatamente 1.
Para fazer um desenho da situação, precisamos de uma maneira de representar o ponto focal
no infinito. Não é uma tarefa óbvia, mas, para ajudar, podemos usar alguma propriedade conhecida do infinito. Por exemplo, o infinito é onde as retas paralelas convergem. Mas um ponto em
que retas paralelas convergem tem que ser representado como uma reta perpendicular.
A construção geométrica clássica da parábola segue esse caminho: em vez de tomarmos
dois pontos, tomamos um ponto e uma reta. O ponto será chamado de foco, a reta de geratriz. O
conjunto dos pontos equidistantes do foco e da geratriz formam uma parábola. Do mesmo modo,
se colocarmos uma lâmpada no foco da parábola, seus raios refletirão nela e sairão paralelos, ou
seja, convergindo no infinito. Essa é a razão pela qual usamos espelhos parabólicos para fazer
telescópios: a luz das estrelas vêm do infinito.
As Leis de Kepler também valem para as órbitas abertas mas, nesse caso, precisamos de
algumas adaptações. Quer dizer, não a Lei II; do jeito como provamos ela, ela vale para qualquer
trajetória gravitacional (mais: qualquer trajetória em que o momento angular é conservado), sem
referência à forma dessa trajetória.
Já a Lei I, que fala das formas elípticas, precisa de uma adaptação óbvia. Mas é importante
notar que, como a força é a mesma, vale o mesmo argumento de “impulsos iguais em tempos
iguais”, ou seja, as velocidades de um corpo em trajetória parabólica também formam um círculo
no espaço das velocidades. Só que, nesse caso, a origem está sobre a circunferência. Assim, a
134

Volume 3 - Mecânica

Capítulo 17: Órbitas Abertas

velocidade máxima corresponde à distância mínima, o periastro. Para um lado e para outro, as
velocidades diminuem e se inclinam, tendendo a ficar perpendiculares à velocidade do periastro
e a ter tamanho zero. Assim, a velocidade tende a zero no infinito, da mesma forma que os braços
da parábola tendem a retas horizontais.
A Lei III também carece de sentido aqui, já que não dá para definir o que seja o período
de uma órbita parabólica. Além disso, a equação de energia encontrada na dedução também
não se aplica. Como vimos quando deduzimos a velocidade de escape, a energia de uma órbita
parabólica é sempre zero (no infinito, tanto v quanto 1/r tendem a zero) – em contraste com
órbitas elípticas, que têm energia sempre negativa.

Figura 17.1:
parabólicas.

17.2

Definições métrica e óptica da parábola, junto com o espaço das velocidades das órbitas

Hipérbole

As hipérboles são um caso ainda mais radical: quando o corpo chega no infinito com velocidade positiva. A curva corresponde a uma interseção cônica cujo plano está mais inclinado que
a diretriz: com isso, ele intersecta o cone duas vezes, formando dois braços simétricos.
As hipérboles tem braços mais abertos que as parábolas; com isso, os raios refletidos divergem, mas o prolongamento deles converge no outro foco (o do braço simétrico)! É como se o foco,
passando pelo infinito, voltasse em um “espaço negativo” do outro lado. E de fato a hipérbole é
o lugar geométrico dos pontos cuja diferença das distâncias aos focos é constante.
É claro que um corpo em órbita percorre apenas um dos braços da hipérbole; ele não vai
até o espaço negativo, ou pelo menos demora um tempo infinito para fazê-lo. Nessa órbita, a
velocidade máxima ainda é a do periastro e, conforme se afasta, ela vai diminiuindo. No espaço
das velocidades, o ponto de origem fica fora do círculo, de forma que as velocidades tendem a
se aproximar dos dois vetores que tangenciam o círculo, com tamanho e direção definidas; eles
correspondem às retas assíntotas da hipérbole.
Diferente da elipse e da parábola, a energia em uma órbita hiperbólica é sempre positiva (a
energia cinética é maior, em módulo, que a energia potencial), tanto mais positiva quanto mais
aberta / excêntrica for a órbita. A excentricidade de uma órbita hiperbólica é sempre maior que
um e está relacionada com o ângulo entre as duas assíntotas: quanto maior a excentricidade de
uma órbita hiperbólica, mais “aberta” ela é (como pode ser visto na figura ??).
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Figura 17.2: Definições métrica e óptica da hipérbole, junto com o espaço das velocidades das órbitas
hiperbólicas.

Figura 17.3: Hipérboles de duas excentricidades diferentes.

17.3

Transições Orbitais

Para dar um gostinho de como trabalhar com órbitas abertas, usemos um exemplo ao estilo
do último capítulo. Retomamos a nave com impulsos discretos dos problemas anteriores. Qual a
melhor maneira (impulso mínimo) para escapar usando um único disparo? Em que direção ele
deve ser dado?
Obviamente, a melhor direção para se gerar a maior velocidade possível para um ∆v fixo (ou
atingir a mesma velocidade final com um ∆v menor) é a direção da velocidade orbital. Em outras
palavras, a soma v + ∆v será maior se ambos os vetores estiverem na mesma direção (θ = 0o ).
Quanto
a velocidade de órbita circular
q
q ao valor de ∆v, é o valor necessário para transformar
√
GM
2GM
2vc . Ou seja, chamando de v0
vc =
r0 em velocidade de órbita parabólica vesc =
r0 =
√
a velocidade orbital inicial da nave, o impulso específico mínimo é de ∆v = ( 2 − 1)v0 .
Agora suponha que, depois de ter entrado em órbita parabólica, desejemos visitar um planeta
que orbita essa estrela, numa órbita de raio r1 > r0 . Quando a nave cruzar a órbita r1 , um novo
disparo deve ser feito, de forma a fazer a nave entrar em órbita circular naquele ponto (claro,
para atingir o planeta, os tempos têm que ser sincronizados para que o planeta esteja naquele
ponto da órbita no momento em que a nave atingi-lo). Novamente, qual é o mínimo valor de
impulso específico para a operação?
Uma coisa interessante sobre órbitas parabólicas é que qualquer ponto da órbita que seja
tomado como ponto de partida leva ao mesmo resultado: chegar à distância infinita com velocidade nula. Em outras palavras, todo ponto de uma órbita parabólica é um ponto de velocidade
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de escape.
q Assim, na altura da órbita do planeta, sabemos que nossa nave estará com velocidade
v1e =

2GM
r1 .

O papel do disparo será, então, fazer com que ela passe a ter velocidade de órbita
q
circular, v1 = GM
r1 .
O problema da direção, entretanto, aqui é mais sutil. A nave cruzará a órbita numa direção
em geral diferente da tangente à órbita circular. Chamemos de φ o ângulo entre as duas direções,
veja a figura 17.4.

Figura 17.4: Transição entre duas órbitas circulares a partir de uma órbita parabólica.

Seja v0e a velocidade de escape na altura da órbita original e v1e essa velocidade na altura da
órbita do planeta. Então a conservação do momento angular na órbita parabólica exige que:
v0e r0 = v1e r1 cos φ

(17.1)

E o impulso específico a ser gerado deve ser:

(∆v)2 = v21e + v21 − 2v1e v1 cos φ
r
(∆v)2 = v21e + v21 − 2v1e v0e 0
r1
s
s
3GM
r
2GM
GM
GM
(∆v)2 =
−2 0
=
r1
r1
r0
r1
r1
v
s
!
u
u GM
2r0
3−2
∆v = t
r1
r1

∆v = k~
v1 − v~1e k

∴

s
3−2

2r0
r1

!

(17.2)

Retomemos agora a situação inicial de nossa nave, com outro objetivo: fazê-la cair na estrela.
A maneira mais óbvia de fazer isso é girar a nave para que ela fique no sentido contrário ao de
sua velocidade (θ = 180o ), e dar um burst que anule a velocidade da nave. Com velocidade nula,
ela entrará em queda livre vertical na direção da estrela. Contudo, essa estratégia é bem estúpida
em termos energéticos; ela obriga a gerar um impulso do tamanho da velocidade orbital - o que
em geral é um valor alto.
A estratégia mais econômica em termos de combustível envolve dois bursts: um primeiro
com θ = 0o , que faça a nave adquirir velocidade de escape, e um segundo quando a nave estiver
beeem distante, com velocidade beeem próxima de zero, com θ = 180o de forma que se reverta
essa velocidade bem baixinha para a direção da estrela. Novamente, a nave entrará em queda
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livre vertical na direção da estrela. Como esse segundo 
impulso tem valor desprezível, o impulso
√
2 − 1 v0 ≈ 0, 4v0 . Ou seja, o gasto de
total é praticamente igual ao primeiro impulso, ∆v1 =
combustível é cerca de 40% do gasto da estratégia estúpida.
Claro, essa estratégia não é muito boa se você estiver com pressa; para fazer ∆v2 → 0, fazemos
o tempo de viagem tender a infinito. Estratégias intermediárias podem ser buscadas.
Por fim, mostremos que a estratégia acima corresponde ao mínimo impulso específico.
Já argumentamos suficientemente no sentido de que as maneiras mais econômicas de impulso
específico são fazendo-os na direção da velocidade inicial. Tentemos então começar com um valor
menor do primeiro burst, i.e., suponha ∆v1 ≤ v0e − v0 . Neste caso, a nave passará a uma órbita
elíptica, e o ponto onde ocorreu o burst será o periélio da nova órbita. A velocidade da nave
então será mínima no afélio, onde deverá ocorrer o segundo burst.
Sendo v2 e r2 a velocidade e distância no afélio, a conservação do momento angular impõe
que (v0 + ∆v)r1 = v2 r2 . Além disso, sendo a e e o semi-eixo maior e a excentricidade da órbita,
respectivamente, temos que:

(v0 + ∆v)r1 = v2 a(1 + e) = v2 r1

1+e
1−e

∴

v2 = (v0 + ∆v)

1−e
1+e

(17.3)

O segundo burst, então, tem que fazer a velocidade da nave se anular para que ela caia
na estrela. Se o segundo burst diminuir a velocidade mas não anulá-la, a nave só entrará em
outra órbita elíptica com periélio mais próximo à estrela. Fazer um segundo burst desse tipo e
esperar para um terceiro burst mais próximo da estrela também não é bom, pois perto da estrela
a velocidade da nave aumenta, tornando a anulação da velocidade ainda mais custosa. Assim, a
melhor solução é ∆v2 = v2 com θ = 180o . Sendo assim,


1−e
1−e
+ ∆v1 1 +
∆v = ∆v1 + ∆v2 = v0
1+e
1+e

(17.4)

Mas ∆v1 = v1 − v0 , sendo v1 a velocidade no periélio. Usando um resultado já conhecido
para órbitas elípticas, temos que:
r
v1
∆v

=

GM



2
r1

−

1
a



=

q

GM 1r+e =
1



−e + (v − v ) 1 +
= v0 11+
0
1
e

1− e
1+ e



=

√
v0 1 + e



1−e √
v0
1+
1+e−1
1+e

(17.5)

Expressão que é minimizada para e = 1 (órbita parabólica), quando caímos no caso apresentado anteriormente, c.q.d.
126- Um foguete de longo alcance é lançado da superfı́cie da Terra com velocidade ~v = (vθ , vr ).
Desprezando a fricção com a atmosfera e a rotação da Terra. Determine a altura máxima H
alcançada pela trajetória. Verifique a aproximação desta equação para quando H/R é muito
pequeno.
127- Um satélite é lançado da Terra com velocidade suficiente para escapar do Sistema Solar.
Quando o satélite está cruzando a órbita de Júpiter, ele interage com o campo gravitacional
do planeta e é defletido em 90o , ou seja, sua velocidade após a colisão é tangencial à órbita de
Júpiter. Quanta energia o satélite ganhou durante a colisão? Ignore o campo gravitacional
do Sol durante a colisão e assuma que a duração da colisão é pequena comparada com o
perı́odo de Júpiter.
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128- (IAO 2003) Mesmo os antigos gregos sabiam que o tamanho da Terra era pequeno se
comparado à distância até as estrelas. Por exemplo, conta-se num mito que o deus Hefestos,
por descuido, deixou sua bigorna cair na Terra. A bigorna levou 9 dias inteiros para atingir
a Terra. Estime a “altura do céu” dos gregos, e compare-a com as distâncias de objetos
conhecidos.
129- (IOAA 2011) Um satélite orbita a Terra em orbita circular. O momento incial do satélite
é dado pelo vetor p. Em certo instante, um burst fornece ao satélite um impulso adicional
∆p, de mesma magnitude que p. Seja α o ângulo entre os vetores p e ∆p, e β o entre o
raio vetor do satelite e ∆p. Pensando na direção do impulso adicional ∆p, considere se é
possivel mudar a órbita para cada um dos casos descritos abaixo. Se sim, dê os valores de
α e de β para os quais é possı́vel.
(a) uma hipérbole com perigeu no local do burst
(b) uma parábola com perigeu no local do burst
(c) uma elipse com perigeu no local do burst
(d) um cı́rculo
(e) uma elipse com apogeu no local do burst
Note que para α = 180o e β = 90o a nova órbita será um segmento de reta ao longo do
qual o satélite cairá verticalmente, em direção ao centro da Terra.
130- (IPhO 2005) Um satélite em órbita geoestacionária recebe, por erro dos operadores, um
burst na direção do centro da Terra. Esse burst provocou uma variação na velocidade
∆v
orbital de ∆v, e é caracterizado pelo parâmetro β =
, onde v0 é a velocidade orbital
v0
inicial do satélite. Suponha, dos itens de (a) a (d), β < 1:
(a) Determine os parâmetros da nova órbita, semi-latus rectum l e excentricidade e, em
função de r0 (raio orbital inicial) e β.
(b) Calcule o ângulo α entre o semi-eixo maior da nova órbita e o vetor posição do burst
acidental.
(c) Dê as expressões analı́ticas das distâncias do perigeu (rmin ) e do apogeu (rmax ) ao
1
centro da Terra, em função de r0 e β, e calcule seus valores para β = .
4
(d) Determine o perı́odo T da nova órbita em função de T0 , o perı́odo inicial, e β, e calcule
1
seu valor numérico para β = .
4
(e) Calcule o valor mı́nimo de β, β esc , necessário para que o satélite escape da atração
gravitacional da Terra.
(f) Calcule, na situação do item anterior, a menor distância entre o centro da Terra e o
0 ), em função de r .
satélite (rmin
0
Suponha, agora, β > β esc .
(a) Determine a velocidade residual no infinito, v∞ , em função de v0 e β.
(b) Determine o parâmetro de impacto b da direção da assı́ntota da órbita, em termos de
r0 e β (veja a Figura 17.5).
(c) Determine o ângulo φ da direção da assı́ntota em termos de β. Calcule seu valor
3
numérico para β = β esc .
2
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Figura 17.5: Órbita para β > β esc .
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Marés
As marés são algo bem conhecido há muito tempo pelos Hug-Bugs praianos. Eles viam que
havia sempre uma hora do dia em que a faixa de areia era menor, que o nível da água era mais
alto: a maré alta. Depois desse momento, que em cada dia acontecia em um horário, o nível
do mar ia baixando, a faixa de areia aumentando, até que, seis horas depois, chegava-se em um
mínimo: a maré baixa. Mais seis horas e, somando doze, se contarmos do início, havia uma
nova maré alta. Assim, em cada período de dia e noite, havia duas marés altas e duas marés
baixas.

18.1

Lua e as marés

Houve um grego, Píteas, que chegou a propor que as marés eram causadas pela Lua. Tudo
bem que a Lua influencie as plantas, os animais, a nossa própria personalidade; mas querer que
ela seja responsável pelo ciclo de marés. . . Tudo bem, em uma das marés diárias, a Lua sempre
está alta no céu, mas só em uma. Aparentemente, dá pra explicar uma das marés por uma certa
atração, uma simpatia pela Lua; mas a outra maré permaneceu inexplicada.
No renascimento, a idéia de associar a Lua com as marés nasceu nos círculos místicos: Kepler
acreditava nisso, Galileu não. Mas Newton, bastante influenciado pelo incrível trabalho de Kepler
(veja o Volume 2 para mais detalhes) seguiu essa linha. De fato, a Gravitação Universal de
Newton é capaz de explicar como os dois bojos de maré (que correspondem às duas marés
diárias) podem ser explicados como causados pela Lua!

Figura 18.1: Marés causadas pela Lua. Pode-se notar que, em cada ponto da Terra, são duas marés altas
por dia.

A explicação do fenômeno das marés não exige que se entre em muitos detalhes matemáticos.
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Pois bem. A Terra está a uma certa distância da Lua, e ambos os corpos sofrem a mesma força.
Mas como a massa da Terra é muito maior que a da Lua, a Terra fica praticamente parada (em
relação à Lua), e o astro cinza é que orbita o nosso planeta. Por sua vez, a força gravitacional
que a Lua exerce sobre a Terra não é igual nos lados opostos do nosso planeta, pois eles distam
cerca de 6.400 km um do outro, que é o diâmetro da Terra. A força é mais forte sobre o lado que
está mais próximo da Lua e mais fraca sobre o lado oposto, mais afastado. Isso acontece porque
a força gravitacional fica mais fraca com a distância. Mas como pode isso produzir as marés?
Isso acontece porque a força gravitacional da Lua faz com que a Terra seja acelerada em
direção à ela. O lado mais próximo da Lua adquire maior aceleração em direção à Lua do que o
lado oposto, mais afastado. Só que quem se eleva nessa direção é a água do mar!
Para visualizar melhor vamos partir para algumas estimativas numéricas. A distância do
centro da Lua ao centro da Terra é de aproximadamente 384.400 km. O raio da Terra é algo
em torno de 6.400 km. Ou seja, a distância do centro da Lua à face da Terra mais próxima a
ela é 378.000 km, e a distância à face mais distante, 390.800 km. Uma diferença aparentemente
pequena, mas significativa. Se tomarmos a distância da Lua à face próxima da Terra como 1, então
a distância até a face distante será 390.800
378.000 = 1,034. Isto quer dizer que, se a força gravitacional
na face mais próxima for 1, então a força gravitacional na outra face é 1, 0342 menor, ou seja, é
1
= 0, 93. Em outras palavras, a atração na face oposta será 93% da atração na face voltada
1,0342
para a Lua. Ou seja, a diferença de forças entre as duas faces é de cerca de 7%.
Se as partes de trás são menos atraídas que as da frente, a média das forças é igual à força
sofrida no centro da Terra. Mas o nosso planeta é rígido e, portanto, se comporta como se só
houvesse a força no centro. A não ser pelas grandes massas líquidas – os oceanos – que são bem
mais maleáveis. Assim, o oceano que está perto da Lua é mais atraído que o centro da Terra e as
águas sobem. Mas a face oposta é menos atraída que a Terra, o que faz as águas lá também se
afastarem da Terra! (Como se a Terra fosse atraída e as águas ficassem pra trás). Assim, são dois
bojos, com uma diferença de 7% de força entre eles!!
Mas e quanto aos horários das marés altas e baixas ao longo do dia, porque não são sempre
os mesmos? As duas protuberâncias alcançam em média 1 metro acima da superfície do oceano.
Como a Terra gira dá uma volta em torno de si mesma em 24 horas, um ponto fixo sobre ela
cruza as protuberâncias duas vezes. 6 horas depois de a Terra ter passado por uma dessas
protuberâncias, ocorre uma maré baixa e o oceano está 1 m abaixo de sua superfície. O ciclo das
marés altas demora exatamente o mesmo tempo que a Lua demora para voltar à mesma posição
no céu, 24h 50 min. Por isso as marés altas não acontecem todos os dias no mesmo horário.

18.2

Sol e as marés

E quanto aos outros corpos do Sistema Solar, eles não exercem força de maré sobre nós?
Todos os outros corpos estão muito mais distantes de nós que a Lua, o que limita bastante as
possibilidades. Por outro lado, a massa do Sol é três ordens de grandeza maior que a do maior
planeta! Ele também deve ter alguma influência nas nossas marés.
Para simplificar as coisas, tomemos a massa da Lua como 1, no nosso sistema de unidades1
(no Sistema Internacional, a massa da Lua vale 7,35·1022 kg). Tomemos também como unidade
(1) a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua. Assim sendo, as unidades do Sol ficam
1, 99 · 1030
= 27.000.000MLua
7, 35 · 1022
1, 496 · 105
=
= 389DLua
384000

MSol i =
DSol
1 Para
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E, portanto, a força gravitacional do Sol sobre a Terra é 27.000.000
= 178 vezes a força gravita3892
cional da Lua sobre a Terra! Deveríamos esperar, então que as marés causadas pelo Sol fossem
muito maiores que as causadas pela Lua. . . Mas não! Porque se a massa do Sol é muito maior,
sua distância também é; e a uma distância dessas, o raio da Terra pode ser mais facilmente
desprezado, quer dizer, a atração exercida pelo Sol sobre lados opostos da Terra é praticamente
igual.
Para verificarmos, basta repetirmos o raciocínio que fizemos para a Lua. A distância do centro
do Sol ao centro da Terra é aproximadamente 146 milhões de km (146.000.000 km); do cento do
Sol à face mais próxima da Terra, 145.993.600, à face mais distante, 146.006.400. Se a distância
do centro do Sol à face mais próxima da Terra for 1, então a distância à face mais distante será
1
1,00009. Nesta distância, a força gravitacional é 0.0009
2 = 0, 99982 da força na face mais próxima.
Ou seja, diferença entre as forças é 0,00018.
Em outras palavras: enquanto a diferença entre a atração da Lua nas duas faces da Terra é
de 7%, a diferença na atração Solar é de apenas 0, 018%. Multiplicando essa porcentagem pelo
quanto a força solar é maior que a lunar, obtemos 3, 2% na diferença de efeito gravitacional.
7
Assim, razão entre a maré produzida pelo Sol e a produzida pela Lua é 3,2
= 46%. Apesar da
força gravitacional muito maior, a maré produzida pelo Sol é só aproximadamente metade da
maré produzida pela Lua.
Quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, as marés produzidas pelo Sol e Lua coincidem.
Temos então marés altas acima da média e marés baixas abaixo da média. Nessa ocasião, quando
a Lua é cheia ou nova, a maré torna-se quase 50% maior; é o que chamamos marés de sizígia.
As marés de Sizígia não são todas iguais porque a distância entre a Terra e a Lua e entre a Terra
e o Sol variam - órbitas elípticas e não totalmente circulares. As sizígias mais altas acontecem
quando a Lua e o Sol estão mjais próximos da Terra.
Se a Lua se encontrar a meio caminho entre uma Lua nova e uma Lua cheia, formando um
ângulo de 90◦ com o Sol e a Terra, temos uma maré alta lunar e uma maré alta solar no lugar de
maré baixa; então a diferença entre marés passa a ser três vezes menor (50% do que se fosse só a
Lua) e temos as marés de quadratura.
Pode-se verificar também, por raciocínio análogo (tente!) que o efeito de maré de qualquer
outro corpo do Sistema Solar é desprezível. Além disso, vale ainda ressaltar que existe um
certo atraso da maré observada no mar, em relação à posição da Lua no céu, porque leva um
tempo para as águas se movimentarem e chegarem nas regiões costeiras. A amplitude da maré
ainda depende muito fortemente do perfil do leito marinho próximo à costa (se é fundo, ou raso,
horizontal ou um declive acentuado), bem como do formato do litoral (se é reto, ou recortado, ou
em forma de baía), dos ventos marítimos e da pressão atmosférica. A inclinação do eixo terrestre
também influencia a formação das marés pois faz com que as duas marés altas experimentadas
na maior parte da Terra, sejam diferentes.
Mas a Lua exerce influencia gravitacional apenas sobre as águas oceânicas? E num lago, por
exemplo, podem acontecer marés? Num lago não são produzidas marés simplesmente porque ele
não possui extensão suficiente para que elas se formem. Um lago, geralmente, é pouco extenso,
o que faz com que a diferença da força de atração gravitacional exercida pela Lua em lados
opostos seja desprezível. Ou seja, nenhuma parte do lago está mais próxima da Lua que a outra.
O mesmo vale para o nosso corpo, ou um copo d’água. Mas isso não acontece na atmosfera
terrestre ou na crosta do nosso planeta.
A Terra não é um sólido totalmente rígido. A crosta é uma camada sólida, porém fina e
flexível. A atração gravitacional pode produzir marés na crosta, bem como na atmosfera. Duas
vezes por dia a superfície sólida da Terra e elevada e abaixada, e essa elevação chega a 1/4 metro!
Nos períodos de Sizígia, inclusive, temos um ambiente mais propício para erupções vulcânicas
e terremotos. Quanto a atmosfera temos as marés magnéticas, na região da ionosfera. Não
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sentimos a maré na ionosfera como um peixe não sente o que acontece na superfície do mar.
Uma observação interessante é que o atrito gerado pelas marés (mais especificamente, o atrito
do movimento das águas com o leito oceânico) acaba gerando um lento processo de retardamento
da velocidade de rotação da Terra! Analisaremos melhor esse efeito no capítulo de Física de
Rotações do Volume 2, mas a idéia é que esse atrito vai freando nosso planeta, dando parte de
sua energia de rotação para a Lua que, compensando o freamento, se afasta de nós! Estimativas
dizem que, sem a Lua, o período de rotação da Terra seria de 18 horas! Segundo a teoria do
impacto, quando nosso satélite começou a nos orbitar, a distância dela era cerca de 50 000 km –
o valor médio atual é 384 000 km. (Devia ser muito loko ver a Lua cheia a essa distância de nós,
né?)
131- Considerando que o tamanho angular médio da Lua no céu seja de 310 , qual seria o tamanho
nessa situação inicial?
132- Já houve dias em que foi possı́vel observar apenas eclipses totais e parciais, sem os anulares?
Poderá haver eclipses anulares, sem que existam os totais?
133- Foi observada uma maré alta hoje às 15 h. Calcule o horário das próximas 9 marés, altas e
baixas.
A Lua também sofre a ação das marés da Terra, e como tem uma massa muito menor (6 · 1024
kg para a Terra contra 7 · 1022 kg da Lua), sofre isso de maneira muito mais forte. Assim, a Lua
retardou tanto seu período de rotação que ficou com a mesma face voltada pra gente sempre
- nessa posição de rotação sincronizada, não há mais arrasto. Um dia, o mesmo vai acontecer
com a Terra, em relação aos selenitas. (No sistema Plutão-Caronte, em que um tem a metade da
massa do outro, a sincronização já é mútua). Um efeito colateral disso para a Lua é que ela é
ligeiramente deformada, tendo um bico voltado para a Terra (e outro voltado “para fora”).
134- Em que fases da Lua as marés são mais altas?
135- Em que estações do ano as marés são mais altas?

18.3

Física das Marés

A abordagem de Newton considerava os planetas pontos materiais de massa desprezível em
relação ao Sol2 . Entretanto, eles não são pontuais, logo o campo gravitacional atua com diferentes
intensidades e direções em partes diferentes de um planeta. Esta é a idéia básica em torno das
marés.
O fenômeno das marés na Terra só podem ser compreendido, aliás, quando consideramos as
dimensões do nosso planeta não desprezíveis. O desenho a seguir mostra, de forma um pouco
exagerada, como partes diferentes do planeta são atraídas com forças e direções diferentes (vide
figura 18.2)
Como o corpo sob ação da força é rígido, isto é, não será despedaçado por esta força, ele vai
acelerar como um todo na direção do outro corpo (podendo ser uma aceleração centrípeta), com
a aceleração do seu centro de massa. No entanto, porções da água, de ar ou de qualquer coisa
não-rígida (de tamanho não-desprezível) que estiverem na superfície do corpo sentirão certas as
forças relativas, isto é, a diferença entre a força do centro de massa e a força real aplicada naquele
ponto (ver figura 18.3).
2 Basicamente o motivo de considerá-los pontuais é porque estávamos interessados na forma e dinâmica da órbita do
planeta, logo, fenômenos que afetam principalmente sua forma podem ser desprezados.
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Figura 18.2: Força de atração gravitacional agindo em diferentes pontos do planeta.

Figura 18.3: Força de atração gravitacional relativa ao centro de massa agindo em diferentes pontos do
planeta.

Matematicamente: seja um satélite e seu planeta a uma distância d um do outro. Tomemos
dois pontos no satélite, distando de x entre si (com x muito menor que d, x  d) e sobre uma
reta que passa pelo centro do planeta (como pode ser visto na figura 18.4).

Figura 18.4: Força de atração gravitacional em dois pontos do satélite.

Podemos calcular a diferença entre o campo gravitacional do planeta sobre os dois pontos:


|~g1 − ~g2 | = GM

1
1
−
( d − x )2 d2



145

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 3 - Mecânica

Como temos que d  x, podemos fazer a aproximação3 (1 + x )b ≈ 1 + bx, ficando a expressão:

|~g1 − ~g2 | =

2GM
x
d3

Logo, para um observador no planeta, na linha que o liga ao satélite, aparece uma “força”
(estamos colocando entre parênteses pois não é uma força no seu sentido verdadeiro, mas sim
uma diferença das forças gravitacionais entre os dois pontos!) que depende de quão perto se está
do planeta:
Fmar =

2GMm
x
d3

Esta “força” recebeu o nome de força de maré, pois é a causa das marés que observamos
nas praias. Mas isso logo nos leva a uma outra questão.

18.3.1

Limite de Roche

Vocês já perceberam que não existem satélites naturais muito perto de planetas? O motivo é a
própria força de maré! Existe uma distância mínima abaixo da qual as forças de maré são maiores
que as próprias forças de coesão do planeta: a distâncias desse tipo, corpos não conseguem se unir
gravitacionalmente, e corpos gravitacionalmente unidos são destruídos, desfeitos em poeira, ao
cair por ali4 . Essa distância limite, a partir da qual não podem existir satélites ligados unicamente
pela força da gravidade é chamado Limite de Roche.
Podemos tentar estimar esse limite, para o caso mais simples: Um satélite completamente
rígido, que permanece esférico até ser despedaçado. Ao chegar no limite de Roche, a força
gravitacional do satélite (de massa m) é igual à força de maré causada pelo planeta (de massa M)
sobre uma partícula (que chamaremos de u) em sua superfície (e com isso não há mais força que
mantenha a coesão do corpo):
2GMu
Gmu
r= 2
3
r
droche
Ficamos, então, com a expressão:
r
droche = r

3

2M
m

Porém, esta formula tem o inconveniente de ter a massa do satélite e seu raio. Podemos
eliminar isso com o uso da densidade dos corpos, chegando a expressão:
s
droche = R 3

2ρ planeta
ρsatelite

Essa estimativa foi feita usando corpos inteiramente rígidos; mas nenhum corpo é assim;
antes de estar num limite para se despedaçar, ele ainda deforma bastante, criando bojos na zona
equatorial, e achatamento nos pólos (supondo que o eixo de rotação seja perpendicular ao plano
dos dois corpos). Caso levássemos a deformação em consideração nas contas, o limite de Roche
seria duas vezes maior!
3 Esta

aproximação é uma extensão da expansão binomial (justificável pelo cálculo diferencial): vejamos o caso b =
2:(1 + a)2 = 1 + 2a + a2 , podemos perceber que, quando a  1, é razoável considerar a2 ≈ 0, e, portanto, a forma fica
como na aproximação. Vocês podem expandir para qualquer número natural e verificar que, se desprezarmos os termos
de a com potencia maior que 1, temos a aproximação sugerida.
4 Repare que a maior parte dos anéis de poeira dos planetas gasosos está abaixo de seu Limite de Roche. Pense por
que.
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136- Estime o Limite de Roche de Júpiter, e da Terra (calculando a altura a partir da superfı́cie
do planeta). Veja uma tabela de satélites de Júpiter, e veja se há algum satélite abaixo
desse limite.
O limite de Roche, em geral, fica bem acima da superfície de um planeta; mas nós, seres vivos
da superfície, não somos despedaçados pela maré terrestre!! É que não podemos esquecer que,
ao calcular o limite, estávamos usando a coesão gravitacional como a única força que matinha a
coesão dos corpos; mas seres vivos não são mantidos inteiros gravitacionalmente! Relevando o
comentário extremo, existem de fato satélites abaixo do Limite de Roche, como as Luas Pastoras,
que gravitam regiões interanéis, nos gigantes gasosos. Para esses satélites existirem onde existem,
devem ser mantidos por outras forças de coesão (forças eletromagnéticas) que não a gravitacional.
Nós, mantidos basicamente por ligações químicas, pontes de hidrogênio, essas coisas, estamos
definitivamente fora de risco. Mas isso explica porque não vemos nenhum corpo atraindo outro
gravitacionalmente, aqui na superfície.
Ao incluirmos rotação nos corpos analisados, aparece ainda um efeito de arrasto causado
pelos bojos, pois estes ficam parados em relação ao satélite5 , o que gera uma força de atrito entre
as camadas do corpo, freando a rotação de ambos os corpos. Este efeito, após muito tempo,
tende a gerar o que batizamos de rotação sincronizada. O arrasto sofrido pela Lua já foi
suficiente para que esteja, hoje, sempre com a mesma face voltada para nós. O mesmo pode ser
dito para Fobos e Deimos ao redor de Marte, para as quatro luas galileanas em Júpiter, com as
cinco luas shakesperianas de Urano, com Tritão em Netuno, só para citar as principais. Mesmo
Mercúrio ruma rapidamente à sincronização com o Sol (seu período de rotação já dura 2/3 do
de revolução).
137- Um efeito importante e conhecido do freamento da Terra é o fato da Lua estar se afastando
da Terra! Explique este fenômeno a partir do momento angular do Sistema Terra-Lua.
Usando dados de alguma tabela, calcule o tamanho angular da Lua no nosso céu quando a
Terra já estiver com sua rotação sincronizada com a do seu satélite.
138- Quando Mercúrio tiver sua rotação sincronizada com o Sol, ele também passará por libração
em latitude, e em longitude? Se sim, comparar os hipotéticos valores com os da Lua.
139- Calcule a distância do centro de massa Plutão-Caronte a Plutão, medida em raios deste.
Dados: Massa de Caronte/Massa de Plutão ≈ 8,6. Distância de Caronte a Plutão = 17
Raios de Plutão.
140- O que aconteceria com um corpo cuja distância para órbita estacionária (com perı́odo igual
ao perı́odo de rotação do corpo) estivesse abaixo de sua superfı́cie?

5 É interessante notar que os bojos não ficam na exata direção do astro que os causa, isto se deve à mesma força de
arrasto que freia a rotação, pois enquanto a rotação do planeta é freada (ou acelerada), o bojo é acelerado (ou freado)
fazendo com que a direção do mesmo não seja a mesma do astro.
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Apêndice A

Funções
Como vimos, função é uma relação entre elementos de conjuntos. Ela relaciona cada elemento
de um conjunto (o conjunto domínio) a elementos de um outro conjunto (o contra-domínio).
Essa relação se da de forma que cada elemento do domínio esteja relacionado a um e somente
um elemento do contra-domínio. Apesar da maioria das funções que usamos na Física sejam do
tipo < → < (lê-se do Conjunto Real ao Conjunto Real), ou seja, elas relacionam números reais a
outros números reais. Funções podem relacionar qualquer conjunto a outro. Podemos relacionar
cada pessoa ao numero de sua identidade ou cada planeta ao sistema que pertence, etc.

A.1

Classificação das funções

Já que estamos falando de relações entre elementos de conjunto, podemos primeiramente
classificar funções quanto à maneira que essa relação se dá. Assim classificamos as funções como
injetiva, sobrejetiva e bijetiva.
Funções Injetivas são aquelas para as quais cada elemento do domínio esta relacionado a um
elemento diferente do contra domínio. Assim se um elemento do contra domínio recebe um
elemento do domínio podemos garantir que ele recebe exatamente um. Um exemplo de uma
função injetiva é a que relaciona cada casa de uma rua a seu número. Cada casa se relaciona a
somente um número, isso é obvio pois trata-se de uma função, e cada numero só esta relacionado
a no máximo uma casa. Não existem duas casas com o mesmo número. Por outro lado podem
existir números que não estejam relacionados a nenhuma casa. Um exemplo de uma função não
injetiva é a função que relaciona um filho a sua mãe, pois existem mães com mais de um filho.
Antes de falarmos das funções sobrejetivas temos que apresentar um outro conjunto: O conjunto imagem. O conjunto imagem é o conjunto formado pelos elementos do contra-domínio
que estão relacionados a um elemento no domínio. No exemplo que relacionávamos cada casa a
um numero vamos supor que em uma rua as casas tenham os números 1, 3, 4 e 5. O conjunto
imagem é o conjunto {1, 3, 4, 5}. O 2 por exemplo não pertence ao conjunto imagem apesar de
ser um número pois não existe nenhuma casa com o número 2.
Funções Sobrejetivas são aquelas para as quais o conjunto imagem é igual ao contra domínio.
Não existe portanto nenhum elemento do contra domínio que não esteja no conjunto imagem.
Um exemplo de função sobrejetiva é a que relaciona uma certa data o dia da semana correspondente. Observe que ela não é injetiva pois podemos ter duas ou mais datas relacionadas ao
mesmo dia da semana, mas não existe um dia da semana que não receba uma data! Já o exemplo
anterior, das casas numa rua, não é uma função sobrejetiva.
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Quando uma função é ao mesmo tempo sobrejetiva e injetiva ela é bijetiva. Nesse caso
todo elemento do contra domínio recebe um elemento diferente do domínio. Por outro lado
podemos fazer o caminho oposto e dizer que todo elemento do domínio recebe um elemento do
contra domínio (repare que isso nada mais é que a condição de existência de uma função). Por
podermos sempre fazer o caminho oposto, as funções bijetivas são inversíveis. Se pensarmos
na função como a máquina da lista 3 e estivermos lidando com uma função bijetiva poderíamos
colocar a máquina para funcionar ao contrário e ao colocarmos o resultado nela recebermos o
valor inicial. Um exemplo de função bijetiva é a que relaciona um número ao seu dobro. Se
temos um número sabemos que existe exatamente um outro número que o dobro dele. Fazendo
o caminho inverso, se temos um número sabemos que sempre existe exatamente um número que
é a metade dele.

A.2

Funções entre conjuntos numéricos

Como já citado, as funções com maior importância no estudo da física são as que relacionam
dois conjuntos de números. Assim abordaremos as principais delas. Mas antes falaremos de
algumas convenções e nomenclaturas importantes.
Chamamos de inclinação de uma reta a tangente do ângulo que ela forma com o eixo
y −y
∆y
horizontal. Ela é dada pela razão x22 − x1 ou ∆x . Essa idéia de inclinação será importante na hora
1
de abordamos a idéia da derivada de uma função.
Chamamos de raízes de uma função os valores x tal que f ( x ) = 0. No gráfico de uma função,
esses são os pontos onde a curva intercepta o eixo horizontal.

A.2.1

Funções Polinomiais

Funções polinomiais são as da forma f ( x ) = a0 + a1 x + a2 x2 + . . . + an−1 x n−1 + an x n . Para
quem ainda não se familiarizou com matematiquês, vamos esclarecer o significado disso.
a0 , a1 , a2 , . . . , an−1 , an são os chamados coeficientes, eles são os números que multiplicam as
potências de x, podendo ser inclusive zero e negativos. A exceção é o an que precisa ser não nulo.
O valor de n pode ser qualquer um, dizemos que é um polinômio do n-ésimo grau.
Entre as funções polinomiais, a mais relevante é a função do primeiro grau (n = 1). Como
ela só tem dois termos, muitas vezes ela também é escrita na forma f ( x ) = ax + b. Ao fazermos
o gráfico dela percebemos que se trata de uma reta. Nas funções do primeiro grau, chamamos o
valor a de coeficiente angular e o b de coeficiente linear.
Podemos ver também que a inclinação dela é igual ao valor do coeficiente angular (por isso
angular). Essa função é do mesmo tipo que relaciona um instante de tempo a posição de uma
partícula quando ela se move com velocidade constante. Observando a fórmula das velocidades
constantes e comparando com a da função do primeiro grau vemos que a velocidade pode ser
substituída pelo coeficiente angular e a posição inicial pelo coeficiente linear. Na figura A.1 temos
várias funções de primeiro grau.
As funções do segundo grau por sua vez descrevem curvas (as parábolas, que podem ser
vistas na figura A.2). Sabemos pelas equações do movimento uniformemente variado que a
trajetória de corpos quando lançados descrevem parábolas. Podemos notar isso se compararmos
a formula da função do segundo grau com a equação do MUV.
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Figura A.1: No gráfico (a), temos retas do tipo y = ax, para valores inteiros de a entre 1 e 10. Observe que,
quanto maior o a, mais inclinada é a reta. No (b), temos retas do tipo y = x + b, para valores inteiros de b
entre 0 e 10. Observe que variar o b significa transladar a reta para cima ou para baixo, e que a reta cruza
sempre o eixo y em y = b (ou seja, quando x = 0).

Figura A.2: No gráfico (a), temos parábolas do tipo y = ax2 , com a assumindo os valores 1, 2, 3, . . . 10.
Repare que, como no caso das retas, quanto maior o a, maior a ‘inclinação’ das parábolas (mais rápidos
elas crescem, conforme se afastam de x = 0. No (b): parábolas do tipo y = x2 + c, com c assumindo
os valores 100, 200, 300, . . . 1000 (o intervalo foi maior para o desenho ficar melhor visualizável). Repare
que, como acima, o coeficiente linear só faz o gráfico transladar verticalmente. No (c): parábolas na forma
y = 10x2 + bx, com b assumindo os valores 30, 60, 90, . . . 300 (novamente, os intervalos, bem como as escolhas
de a = 10 e c = 0 estão só por conveniência gráfica). Desta vez, interprete você mesmo as mudanças nas
formas gráficas.

Encontrando raízes de equações do segundo grau
Encontrar a raiz de equações do primeiro grau é uma operação bastante simples. Se temos uma equação
da forma ax + b = 0, com um pouco de manipulação fazemos x = − ba .
Mas equações do segundo grau são um pouco mais complicadas e não tão óbvias. Equações do segundo
grau são as da forma ax2 + bx + c = 0.
Vamos agora deduzir uma fórmula para resolvê-las:
Como regra geral vamos adotar, como primeira medida, sempre transformar a equação de forma a ter
o coeficiente da maior potência valendo 1. No caso, basta dividir tudo por a; fazendo isso, ficamos com
x2 + ba x + ac = 0.
Então vamos ter que dar uma lance de esperteza, olhando por algum ângulo particular. Vejamos, temos
b
um termo x · x, um outro ba · x = 2 2a
· x . . . Isso não lembra um produto notável, aquele (m + n)2 =
m2 + 2m · n + n2 ? Porque se tivermos um produto notável, estamos feitos; estes nós sabemos resolver sem
problemas! Vamos então forçar as coisas para que consigamos algo desta forma:
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x2 +

c
b
c
b2
b2
b
+ = x2 + 2 x + +
−
=0
a
a
2a
a 4a 4a
b
b2
b2
c
x2 + 2 x +
=
−
2a
4a
4a
a

2
2
b
b
c
x+
=
−
2a
4a
a

E, portanto, encontramos dois diferentes valores de x, duas raízes:
r
√
−b ± b2 − 4ac
b2 − 4ac
b
⇔ x=
x+
=±
2a
2a
4a2
2
O termo dentro da raiz, b − 4ac , é freqüentemente chamado de discriminante ou delta. Essa
fórmula final é conhecida como Fórmula de Baskhara1 . Com ela, podemos calcular genericamente
qualquer raiz de qualquer equação do segundo grau, a partir de seus coeficientes. Mas mesmo sem isso, a
fórmula permite tirar interpretações importantes de tal equação. Por exemplo, se o discriminante for um
número negativo, como não existem números reais que são raízes quadradas de números negativos, então a
equação não possui soluções reais2 . Nessa condição, ao fazermos o gráfico da função correspondente, vemos
que a parábola não intercepta o eixo horizontal. Se o delta, por outro lado, for igual a zero, a equação possui
apenas uma raiz3 e o gráfico tangencia o eixo dos x. Para termos duas raízes convencionais, é necessário
que delta seja maior que zero.
Uma curiosidade interessante é que é possível também resolver todas as equações do terceiro e quarto
grau, com fórmulas consideravelmente maiores e mais complicadas. Em equações de grau maior ou igual
a 5, pelo contrário, pode-se provar que não é possível, para todas as equações de um dado grau, encontrar
suas raízes fazendo um número finito de operações fundamentais e extração de raízes quadradas, cúbicas,
etc. Podemos apenas achar soluções aproximadas por somatórios infinitos e outros métodos de limites (ou
métodos numéricos computacionais). Mas o fato de as raízes não poderem ser encontradas algebricamente
não implica sua não-existência, do ponto de vista mais abstrato.

A.2.2

Função Exponencial e Função Logarítmica

As funções exponenciais são as do tipo f ( x ) = a x , com a positivo e diferente de 1. Suas
aplicações não aparecem tão frequentemente em física, mas ela costuma ser usada para descrever
fenômenos do nosso cotidiano como o crescimento de populações e na economia. Em física ela
pode aparecer, por exemplo, quando queremos estimar o acumulo de erro depois de repetidos
processos.
Uma propriedade importante da função exponencial é que, se temos a igualdade a x = y,
podemos garantir que para cada y positivo existe exatamente um x que satisfaz a relação. Portanto, se definirmos a função exponencial como uma função dos reais para os reais positivos
(< → <+ ), ela é uma função bijetiva – portanto, tem uma inversa. Chamamos a função inversa a
função exponencial de função logarítmica e escrevemos:
loga n = x

⇔

ax = n

Como os logaritmos são fundamentais para estudar fotometria e como é uma função que não
tem correspondentes intuitivos muito óbvios, vamos nos deter um pouco mais aqui. A grande
1 Baskhara foi um matemático indiano, não foi ele quem deduziu esta fórmula, mas lhe atribuíram o nome como uma
homenagem. Hoje em dia, entretanto, fórmulas e teoremas levam sempre o nome de seus descobridores.
2 Ela possui raízes complexas. Um número complexo é um número da forma ( a + bi ) onde a e b são números reais. O i
é chamado de unidade imaginária e é definido de forma que i2 = −1.
3 Na verdade dizemos que ela possuí uma raiz dupla, ou com multiplicidade dois. Tem a ver com o Teorema Fundamental
da Álgebra assertar que um polinômio do n-ésimo grau possuí n raízes complexas. Mas isso só é fato se considerarmos
que possam existir raízes duplas, triplas, etc. A discussão é feita com mais detalhes no fim do Ensino Médio.
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utilidade dos logaritmos é poder trabalhar diretamente com os expoentes das potências. Para
explicar melhor, passemos ao grupo especial dos logaritmos decimais (os mais comuns):
log10 n = x

⇔

10x = n

Quando escrevemos logaritmos decimais, não precisamos escrever o índice embaixo – podemos escrever apenas “log n”. Assim, quando escrevemos que 1000 = 103 , podemos dizer, de
forma alternativa, que log 1000 = 3, o que quer dizer: o número a que precisamos elevar 10 para
chegar a 1000 é 3. E não precisamos ficar restritos a expoentes inteiros: com uma calculadora
podemos ver que dez elevado a 1,756 é 57, ou seja, que log 57 = 1, 756.
Isso facilita imensamente algumas operações. Imagine, por exemplo, que precisemos multiplicar dois números muito grandes; por exemplo, 145789 e 238965. Com a calculadora, descobrimos
que log 145789 = 5, 163 e que log 238965 = 5, 378. Assim, podemos escrever a multiplicação dos
dois números como:
145789 × 238965 = 105,163 × 105,378 = 105,163+5,378 = 1010,541 = 3, 47 × 1010
Fizemos a multiplicação apenas somando os expoentes! Mas isso é algo que já fazemos
normalmente no colégio; o resultado de 10000 × 1000 tem sete zeros, porque 10000 tem quatro
e 1000 tem três. Em outras palavras, log 10000 = 4 e log 1000 = 3; e portanto 10000 × 1000 =
103+4 = 107 . Escrevendo essas propriedades de modo mais formal, com funções exponenciais:
au · av = au+v
E, como z−n =

1
zn :

au
= au−v
av
Ou, na forma dos logaritmos (fazendo x = au e y = av ):
log( x · y) = log x + log y

e

log

x
= log x − log y
y

Podemos ver gráfico da função logarítmica na figura A.3

Figura A.3: Gráfico da função logarítmo.

Afora o motivo de facilitar os cálculos, o logaritmo é bastante importante do ponto de vista
fisiológico. Os nossos sentidos operam logaritmicamente! É o que explica por que a escala de
magnitudes (uma medida da impressão luminosa dos nossos olhos) é o logaritmo da escala de
fluxos (uma medida do brilho emitido pelos objetos). Veja discussão mais detalhada em “Sistema
de Magnitudes”, Volume IV.
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Funções Trigonométricas

As funções trigonométricas são as funções obtidas através das varias relações entre os lados e
os ângulos do triangulo retângulo e a extensão dessas relações para qualquer ângulo através do
círculo trigonométrico. Veja mais sobre essa extensão no apêndice de trigonometria(B).
As principais funções trigonométricas são as funções seno, co-seno e tangente. Ao estendermos essas funções percebemos que elas são periódicas, por exemplo sen(0) = sen(2π ) =
sen(4π ) = . . . Essa idéia fica bastante evidente ao usarmos o circulo trigonométrico (ver apêndice B, para mais detalhes). Alem disso sabemos que o seno e o co-seno sempre assumem valores
entre −1 e 1 (incluindo-os) ou, falando em termos mais formais, apesar do domínio e do contradomínio dessas funções ser o conjunto de todos os números reais, sua imagem está restrita àquele
intervalo de valores. Essas funções portanto são limitadas superiormente (por 1) e, ao mesmo
tempo, limitadas inferiormente (por -1). Ou, de forma mais simples, limitadas.
1- A partir dos seus conhecimentos do ciclo trigonométrico (Apêndice B), desenhe os gráficos
das funções senx, cos x e tan x. (Marque pontos correspondentes a ângulos cujo seno e
co-seno você conheça bem, e intua o resto do gráfico)
2- As funções de primeiro grau são limitadas inferiormente? E superiormente? E a funções
de segundo grau, são limitadas inferior ou superiormente? (Não esqueça das funções de
segundo grau com coeficiente “a” negativo)
Justamente por serem periódicas, as funções trigonométricas são usadas para descrever movimentos periódicos. A posição de um pêndulo oscilante ao longo do tempo, a declinação do
Sol ao longo do ano, fenômenos ondulatórios, et cetera. todos se parecem com a função seno ou
co-seno, no sentido de se repetirem em intervalos regulares (após um ano a declinação do sol
volta ao mesmo valor) e de serem limitadas (23,5 graus acima e abaixo do equador celeste).

A.3

Limite

Quando definimos velocidade, fizemos uma operação com a qual muitos de vocês não estão
familiarizados: tomamos um limite. Essa operação é fundamental para o desenvolvimento e
entendimento dos dois conceitos seguintes, os de derivada e de integral. Entretanto, toda a
intuição sobre este conceito foi razoavelmente discutida naquele apêndice; faremos aqui um
resumo rápido e simplificado, formalizando algumas idéias na passagem.
Tomemos a seguinte seqüência numérica infinita: 1, 12 , 13 , . . . , n1 , . . . ou,mais
 formalmente, a
seqüência dos

1
n

para todo n natural, ou, mais concisamente, a seqüência

1
n

n ∈N

. Claramente,

os termos da seqüência vão diminuindo e aproximando de zero, mas nenhum dos termos da
seqüência é exatamente zero. Para isso serve o conceito de limite: dizemos que o limite dessa
seqüência, quando n tende ao infinito, é zero. Ou, usando notação matemática:
1
=0
n
Só faltou ser um pouco mais formal: a idéia de “aproxima” e “tende” é vaga, precisamos
de uma maneira mais clara de definir o limite de uma seqüência. Faremos assim: escolha um
número tão pequeno quanto você queira, mas maior que zero e eu posso te dizer um termo dessa
seqüência cuja distância ao limite seja menor que a do número que você disse. Ainda mais forte:
todos os termos seguintes da seqüência também estarão a uma distância menor que a do número
que você escolheu. Voltando à nossa seqüência, digamos que você tenha escolhido 0, 001. Bom,
a partir do 1000o termo, todos os números estão a uma distância de zero menor do que essa –
lim

n→∞

155

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 3 - Mecânica

1
1
1001 , 1002 , . . .

1
. estão mais próximos de zero do que 1000
. Se você escolhesse 0, 000001 então eu
o
poderia dizer que a partir do 1000000 termo todos os termos estão mais próximos de zero que
0, 000001. Podemos levar essa discussão por quanto tempo quisermos e sempre será possível
escolher um termo a partir do qual todos os seguintes estão suficientemente próximos do limite.
Se isso é verdade (e é para a nossa seqüência), então podemos dizer que o limite existe; no nosso
caso, ele existe e vale zero.
A definição para funções é análoga. Tomemos como exemplo a função f ( x ) = 2x − 1. Se
formos tomando valores negativos de x, o termo 2x será cada vez menor e o valor da função
estará cada vez mais próximo de 0 − 1 = −1. Sendo mais formais, vamos tomar uma seqüência
qualquer de valores de x decrescentes. Para essa seqüência, é fácil observar que, para qualquer
valor ε, mesmo o menor que imaginarmos, existe um x p tal que todos os valores x menores que
x p darão um valor de cuja distância de −1 é menor que ε. Também não é difícil perceber que isso
valerá para qualquer sequência decrescente que formos capazes de construir. Em outras palavras:
se, para qualquer ε, existir um x p a partir do qual x < x p significa a uma distância de L menor
que ε (| f ( x ) − L| < ε), então podemos dizer com segurança que limx→−∞ f ( x ) = −1.
Definindo mais genericamente: Seja uma função f ( x ) e um ponto x0 (pertencente ao domínio
de f , obviamente). Dizemos que limx→ x0 f ( x ) = L se

∀ε > 0,

∃δ > 0 :

| x − x0 | < δ

⇒

| f ( x ) − L| < ε

Traduzindo: dizemos que o limite de f ( x ), quando x tende a x0 , vale L se, para qualquer δ maior que
zero, existir um ε maior que zero tal que, se módulo de x − x0 é menor que δ, então módulo de f ( x ) − L é
menor que ε.
Em outras palavras, se para qualquer δ existe um ponto a partir do qual todo x suficientemente
próximo de x0 corresponde a um f ( x ) a uma distância menor que ε a L, não importa quão
pequena seja essa distância ε, então podemos dizer que, quando x tende a x0 , f ( x ) tende a L. É a
versão formalizada do conceito de limite. Reflita.

A.4

Derivada

Tomemos como exemplo uma função que faz corresponder a cada instante t a posição s(t) de
um certo objeto. Consideremos então um ∆t = t1 − t0 , que corresponde a um ∆s = s(t1 ) − s(t0 ).
Repare que, se a velocidade do objeto for constante, o gráfico da posição versus tempo dele será
uma reta, cuja inclinação é dada pela razão ∆s
∆t . Agora, entretanto, com o conceito de limite,
podemos estender a definição de inclinação pra gráficos que não sejam retas. Partamos da nossa
intuição física: se o gráfico da posição do nosso objeto é uma curva qualquer (que não seja uma
reta), então sua velocidade varia durante o movimento. Mas podemos dizer, intuitivamente, que
em cada instante, o corpo possui uma velocidade bem definida (se o corpo for um carro, essa
velocidade aparecerá marcada no seu painel). E cada velocidade corresponde a uma inclinação
do gráfico. O problema aqui é com a palavra “instante” não está muito bem definida.
Costumamos pensar num “instante de tempo” como um intervalo de tempo muito pequeno,
o menor que conseguimos imaginar. Nesse intervalo muito pequeno, o pedaço de curva é tão
pequeno que ele pode facilmente ser aproximado por uma reta. Em outras palavras, quanto
menor o intervalo, mais próximo o pedaço de curva fica de um pedaço de reta; quando o intervalo
tende a zero, a curva tende a uma reta, esta que, por sua vez, tem uma inclinação bem definida.
Assim, cada “instante”, cada ponto t no gráfico, possui um certo valor de inclinação, que
possivelmente só vale para aquele ponto. Essa inclinação, graficamente, corresponde à inclinação
da reta tangente que passa por aquele ponto (formalmente, a reta tangente de uma curva é a reta
que mais fica parecida com a curva em intervalos muito pequenos). Mais precisamente, o limite
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s(t )−s(t )

de 1t −t0 0 quando t1 tende a t0 é a tangente da curva do gráfico no ponto t0 ou, em outras
1
palavras, a derivada da função naquele ponto.
A notação contemporânea usual para derivada é a seguinte: f 0 ( x ) é a derivada de f no ponto
x. A definição que damos acima pode então ser escrita como
f 0 ( x0 ) = lim

x → x0

f ( x ) − f ( x0 )
x − x0

Ou, de outra forma:
f 0 ( x ) = lim

h →0

f ( x + h) − f ( x )
h

As idéias de derivada e integral (os conceitos fundamentais do assim chamado cálculo infinitesimal ou cálculo diferencial e integral) foram desenvolvidas independentemente, ao mesmo tempo,
por Isaac Newton e Gottfried Leibiniz. A notação de Leibiniz para derivada é bastante intuitiva, e
d f (x)
até hoje muito usada: dx . Aqui o d representa um ∆ que tende a zero; ademais, se escrevermos
dy

y = f ( x ), temos dx como notação equivalente. A notação de Newton (colocar um ponto em cima
da letra que representa a função) está mais diretamente associada ao desenvolvimento de suas
idéias físicas; hoje ela só é usada para representar derivada de uma função em relação ao tempo.
Assim, a velocidade daquele nosso objeto, no instante t pode ser escrita como ṡ(t). Já a derivada
da derivada da posição, ou a segunda derivada – a aceleração do corpo – pode ser facilmente
indicada por s̈(t).
O mais legal de ter uma definição formal de derivada é a facilidade de calcular a inclinação
da curva para qualquer ponto do domínio, ou seja, para todos eles. Assim, da mesma maneira
que uma função f tem um valor bem definido para qualquer x, também todo x corresponde a um
valor bem definido de inclinação do gráfico, de derivada f 0 . Essa função é a função-derivada de f (e
daí entendemos o nome). Podemos inclusive desenhar o gráfico da função-derivada; podemos
também achar as inclinações neste gráfico, e encontrar a função-derivada-da-derivada, ou derivada
segunda. Da mesma forma, podemos ter a derivada terceira, derivada quarta, etc.
3- Pense e conclua que a derivada de uma função linear é uma função constante; mais especificamente, f ( x ) = ax + b ⇒ f 0 ( x ) = a. Veja, assim, como o conceito de inclinação de
uma reta é um caso particular do conceito de derivada.
Para encerrar o assunto, apliquemos a segunda definição que demos para calcular a derivada
de duas funções especiais:
(a) f ( x ) = x2
Temos que:

( x + h )2 − x 2
h
h →0

f 0 ( x ) = lim

Expandindo o quadrado e cancelando dois termos, ficamos com
2xh + h2
= lim (2x + h)
h
h →0
h →0

f 0 ( x ) = lim

Nesta forma, fica muito fácil saber qual o limite, já que, quando h → 0 e 2x → 2x. Assim, nossa
função derivada tem a forma f 0 ( x ) = 2x
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1
x

Aqui,
f 0 ( x ) = lim

1
x+h

1
x

= lim

−1
x ( x + h)

−
h

h →0

Colocando as frações na mesma base, obtemos

0

f ( x ) = lim

h →0

−h
x ( x +h)

h

h →0

Novamente podemos calcular o limite com alguma facilidade, obtendo:
f 0 (x) = −

1
x2

E isso é só o começo; querendo se divertir mais, pegue um livro de cálculo diferencial.
4- Se um móvel descreve uma trajetória que tenha a forma s(t) = at2 + bt + c, como se
comporta a velocidade ṡ(t) desse móvel? E sua aceleração s̈(t)? Dê uma interpretação
fı́sica para os coeficientes a, b e c.
5- Pensemos em um corpo que esteja submetido a uma força F = F ( x ), que só dependa da
sua posição. Conforme o corpo se locomove, o valor de F sobre o corpo muda, assim como
o valor correspondente da energia potencial associada àquela força. Sendo mais especı́fico,
a força F pode ser considerada a derivada da energia em relação à posição do corpo com o
dU ( x )
sinal invertido, ou F ( x ) = − dx . (Para mais detalhes, leia o capı́tulo 10). Sendo assim,
qual a forma da energia potencial gravitacional para um corpo qualquer a uma distância R
da Terra?

A.5

Integral

Para calcular a variação da posição de um corpo através do gráfico de velocidade versus
tempo, calculamos a área embaixo da curva do gráfico. Esse processo chama-se integrar uma
função. Mas antes faremos uma breve discussão do conceito de área.
A área de quadrados é a principio a área mais óbvia de se medir, afinal, medimos áreas em
“unidades quadradas”. Esticando um quadrado, obtemos a área de um retângulo; inclinando lados paralelos do retângulo, conseguimos calcular a área de paralelogramos quaisquer; dividindo
os paralelogramos ao meio, conseguimos calcular facilmente a área de triângulos. De todos os
outros polígonos podemos calcular suas áreas decompondo-os sucessivamente, até chegarmos a
paralelogramos e triângulos. Mas se tivermos uma curva? Por menor que sejam os retângulos e
triângulos com que a decompomos, sempre estaremos fazendo uma aproximação, mais ou menos
grosseira, da área compreendida pela curva.
Aí é mais um momento em que a idéia de limite torna-se essencial. Digamos que podemos
usar folhas de papel quadriculado, com quadrados todos iguais, do tamanho que quisermos.
Desenhamos a curva sobre essa folha. Vamos chamar de L a área somada de todos os quadrados
que estão completamente dentro da curva e de U a área de todos os quadrados que tem alguma
parte sua no interior daquela. Chamando de S a área compreendida pela curva, cujo valor
desejamos saber, é fácil notar que L é menor que S, mas que U é maior que S. Contudo, quanto
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menor for o quadriculado do papel, mais próximo U e L ficam de S. Mas nunca chegaremos
exatamente à área da curva; U sempre vai ser maior, L sempre vai ser menor. Mas pra qualquer
papel quadriculado para os quais calculemos Un e Ln , sempre podemos usar quadriculados
menores, para os quais Um será menor que Un e Lm será maior que Ln . Aqui temos algo que
obedece exatamente à nossa definição de limite; o limite de U e L quando as áreas dos quadrados
tendem a zero é a área da curva!
O uso desse método, o método da exaustão, para calcular áreas de formas curvas, remonta
à Antigüidade Clássica, a partir de Eudoxo e bastante desenvolvido por Arquimedes. Contudo,
para gráficos, a idéia é bem mais recente – em especial, de depois que os gráficos foram inventados. É outra das idéias que opera claramente nos raciocínios de Isaac Newton no Principia.
Não vamos fazer aqui uma definição formal de integrais, o que gastaria muitas páginas. Isso
pode ser visto em qualquer bom livro de Cálculo ou de Análise Real; querendo, pergunte a um
membro do CCD. Basta um esboço geral: se queremos a área de uma função no intervalo [ a, b],
o primeiro passo é marcar n pontos no interior do intervalo que, junto com a e b, define n + 1
retângulos (formalmente, chamamos isso de partição do intervalo). Podemos definir a altura
desses retângulos de várias formas – usaremos duas: uma delas é considerando como altura de
cada retângulo o maior valor da função dentro de tal retângulo (estimando “por cima”, portanto)
e a outra, o menor valor dentro de cada retângulo (estimando “por baixo”). A primeira soma
chamaremos de Un ; a segunda, de Ln . Chamamos de integral superior o limn→∞ Un e de integral
inferior o limn→∞ Ln . Se a integral superior e inferior forem iguais, ou seja, se
lim Un = lim Ln = S

n→∞

n→∞

Então dizemos que aquela função é integrável no intervalo [ a, b] e que a integral é igual a S.
Não vamos demonstrar também, mas integrar é a operação inversa de derivar. Se f 0 é a função
derivada de f , então f é a função integral de f 0 . A princípio não é um resultado nada óbvio: o que
calcular tangentes de curvas tem a ver com calcular as áreas abaixo dessas curvas? Entretanto, se
pensarmos na interpretação física de posições e velocidade, a associação fica bem mais evidente.
A conclusão de que a derivada é o inverso da integral é conhecida como Teorema Fundamental
do Cálculo. A aplicação prática mais óbvia é usar as fórmulas calculadas para derivadas de
funções conhecidas para, retroativamente, calcular integrais de outras funções conhecidas.
6- Se o leite é derivado da vaca, por que o leite integral não é a vaca inteira?
Para terminar, vamos fazer o exercício 5 pela sua operação inversa: vamos pegar o gráfico da
força gravitacional F pela distância x, e calcular a área embaixo dele – sua integral. Calculando a
área a partir de x = R, até infinito, teremos o valor do trabalho necessário para levar a partícula
de R até uma distância infinita; em outras palavras, teremos a diferença entre a energia potencial
gravitacional no infinito e esta energia à distância R. Usando a definição usual, tomando a
energia potencial como valendo zero no infinito, só precisamos trocar o sinal do trabalho para
termos uma forma geral para a energia potencial gravitacional.
Na figura A.4, temos o gráfico de uma função do tipo F ( x ) = xk2 , onde k é uma constante qualquer –
no nosso caso, k = GMm. Vamos aproximar a área abaixo do gráfico pela área de pequenos retângulos.
O primeiro retângulo começa no nosso valor pré-fixado R e vai até Rq, onde q é um número real qualquer
(só precisa ser maior que 1). O segundo retângulo, mais largo, começa em Rq e termina em Rq2 ; o terceiro
vai de Rq2 a Rq3 . Assim, o retângulo n + 1 vai de Rqn a Rqn+1 . Repare que os retângulos podem ser
de qualquer largura arbitrária; estes foram cuidadosamente selecionados para facilitar as contas à frente.
O importante é que estamos tomando como altura de cada retângulo o valor da função no ponto mais à
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Figura A.4: Gráfico da função F ( x ) =

k
.
x2

esquerda dele, como está na figura. Assim, a altura do primeiro retângulo é k/R2 ; do segundo, k/( Rq)2 ;
do n + 1 é k/( Rqn )2 . Deste modo, a área dos retângulos tem a forma:
s n +1 =

k ( q − 1)
k
· [ Rqn+1 − Rqn ] =
Rqn
R2 q2n

Somando todas as áreas dos retângulos, obtemos uma aproximação para a área abaixo do gráfico:
∞

S=

∞

k ( q − 1)
Rqn
n =1

∑ s n +1 = ∑

n =1

Repare que essa soma na verdade é a soma de uma progressão geométrica4 , que tem k(q − 1)/R como
termo inicial e 1/q como razão. Aplicando então a conhecida fórmula, temos:
S=

k ( q − 1)
1
·
Rq
1−

1
q

=

k ( q − 1)
q
kq
·
=
Rq
q−1
R

E assim temos uma primeira aproximação para a área que queremos calcular. Agora vamos melhorá-la.
Repare que, quanto menor for o número q que escolhermos, menor será a largura de cada retângulo. No
limite em que q tende a 1, a espessura dos retângulos tende a zero e a área somada de cada um deles tende
à área do gráfico. Assim:
kq
k
=
R
q →1 R

W = lim

Com isso, temos para a energia potencial gravitacional à distância R:
U=−

GMm
R

Como queríamos demonstrar.

4 Se
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não souber o que é progressão geométrica, pesquise ou pergunte ao professor de matemática mais próximo.

Apêndice B

Trigonometria
Daqui a oitenta anos, numa noite chuvosa, enquanto relembrares teus tempos de
aprendiz, constatarás que já esqueceste tudo, menos o Teorema de Pitágoras. Nas
lembranças obscuras e nebulosas (o que eram mesmo as nebulosas?) uma fórmula
aparecerá clara e límpida: a2 + b2 = c2 . Somente isso e nada mais.
Sim, ninguém esquece jamais o Teorema de Pitágoras. Nunca mais .

B.1

Teorema de Pitágoras

A primeira vez que você ouviu a palavra “teorema” provavelmente foi acompanhada de “de
Pitágoras”. O teorema nos diz que “o quadrado da hipotenusa de um triangulo retângulo é igual
à soma dos quadrados dos catetos”1 .
Esse é certamente um dos teoremas fundamentais de toda a geometria e matemática em geral.
Portanto, nada mais conveniente que começar o apêndice com duas demonstrações dele. Uma
geométrica, a que Euclides fez na sua grande obra Elementos2 , e uma algébrica.

B.1.1

Demonstração de Euclides

Observe primeiro que os triângulos ABC, ACD e BCD são semelhantes (figura B.1). Observe também
que β = b2 , α = a2 e γ + δ = c2 . Se tivéssemos γ = α e β = δ poderíamos concluir que α + β =
γ + δ ⇒ a2 + b2 = c2 . Portanto mostraremos que γ = α e β = δ.
b
2
Como os triângulos são semelhantes temos que AD
b = c portanto AD · c = b como AD · c = δ ⇒
BD
a
2
β = δ. De maneira semelhante temos que a = c e portanto BD · c = a , BD · c = γ ⇒ α = γ.
Provamos portanto que a2 + b2 = c2 Q.E.D.



1 Hipotenusa

de um triângulo retângulo é o seu lado oposto ao ângulo reto (o maior lado). Os catetos são os outros dois.
é um tratado matemático e geométrico formado por 13 livros escritos pelo matemático grego Euclides, em
cerca de 300 a C., na cidade de Alexandria. É um conjunto de definições, axiomas, proposições (teoremas e construções)
e provas destas proposições.
2 Elementos

161

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 3 - Mecânica

Figura B.1: Triângulo retângulo com quadrados em cada um de seus lados.

B.1.2

Outra demonstração

Figura B.2: Um quadrado menor dentro de um quadrado maior.

A área do quadrado maior é obviamente igual a ( a + b)2 (figura B.2). Se somarmos então as áreas dos
2
quatro triângulos com a do quadrado menor devemos encontrar o mesmo valor. Portanto 4 · ab
2 +c =
( a + b)2 , expandindo a expressão a direita temos 2ab + c2 = a2 + 2ab + b2 , cancelando os termos,
c2 = a2 + b2 . Q.E.D.


Essa segunda demonstração está incompleta por que não provamos que é realmente possível
fazer um quadrado menor dentro de um maior como na figura. Isso deixamos para você, leitor.
Existem diversas outras demonstrações do teorema de Pitágoras e varias coletâneas delas. Pesquise na internet outras e tente fazer a sua! Se você já conhece a lei dos cossenos, nem pense em
usá-la na demonstração. Vale lembrar que a demonstração da lei dos cossenos usa o Teorema de
Pitágoras e provar um usando o outro leva a um raciocínio circular.
O teorema de Pitágoras nos deu uma relação simples entre os lados de uma figura geométrica
igualmente simples. Nisto reside sua principal utilidade: sempre que quisermos encontrar outras
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relações em figuras mais complexas podemos decompô-la em triângulos retângulos e aplicar os
teoremas e regras que veremos nesse apêndice.
Uma questão que pode surgir é: Será que a recíproca do teorema é verdadeira? Provamos
que, para qualquer triângulo retângulo, temos que a soma dos quadrados dos catetos é igual
ao quadrado da hipotenusa. Mas será que um triângulo cujo quadrado do maior lado é igual
à soma dos quadrados dos lados menores é um triangulo retângulo? A resposta é sim (tente
provar), mas não é tão óbvia quanto pode parecer. Um problema geométrico simples onde a
recíproca não é verdadeira é o seguinte: Todo quadrado tem todos os ângulos iguais a 90o , mas
nem todo quadrilátero com ângulos iguais a 90o é um quadrado.

B.2

Seno, Cosseno, Tangente e Co-Tangente

No estudo da geometria, frequentemente temos que decompor figuras em outras mais simples
para podermos deduzir suas propriedades. O triangulo retângulo aparece quase sempre. Assim
falaremos das funções (as funções trigonométricas).
Vale aqui relembrar a condição fundamental de semelhança3 de triângulo. Um triangulo é
semelhante a outro se, e somente se, seus ângulos são iguais. Como a soma dos ângulos é 180o ,
basta que dois ângulos sejam iguais e o terceiro também será. Para o triangulo retângulo ainda
sabemos que um dos ângulos certamente vale 90o , então basta que exista um outro ângulo igual
para garantirmos a semelhança. Outra característica de figuras semelhantes é manter as razões
entre os lados correspondentes iguais, não importando o quanto a figura seja maior ou menor
que outra.
Se já podemos dizer que dois triângulos retângulos são semelhantes se existir apenas um
ângulo igual (alem do ângulo reto) podemos fazer algumas funções que relacione uma série de
grandezas características de um triangulo retângulo a um ângulo. Em triângulos semelhantes,
as proporções entre os lados são sempre as mesmas, isto é, se aumentamos um lado, os outros
devem aumentar na mesma proporção. Assim, podemos buscar grandezas lineares (que não são
medidas em ângulos) que caracterizam os ângulos de um certo triângulo, investigando as razões
entre os lados dos triângulos.

Figura B.3: Um triângulo retângulo.

Vamos chamar de seno4 a razão entre o cateto oposto a um ângulo e a hipotenusa do triangulo
3 Do

ponto de vista intuitivo, triângulos são semelhantes quando possuem a mesma “forma”, quando todos os lados
mantém as mesmas proporções entre si, seja a figura maior ou menor. Um triângulo que, por exemplo, tenha seus lados
iguais a 3, 4 e 5 cm (isso é um triângulo retângulo! Prove!) é semelhante a outro que tenha lados medindo 6, 8 e 10, que
também é semelhante a um de lados 9, 12 15, etc.
4 A origem da palavra seno é um tanto confusa. Ela vem da palavra latina sinus que pode significar dobra ou baía.
A palavra árabe para baía é jaib; mas os tradutores europeus leram errado, porque a palavra usada para o seno era
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retângulo. Portanto o seno de α (ver figura B.3) é ac e o seno de β é bc . Convencionou se abreviar
seno para “sen”. Então temos senα = ac e senβ = bc .
Chamamos de co-seno ou cosseno, abreviado para “cos”, a razão entre o cateto adjacente e
a hipotenusa. Portanto cos α = bc e cos β = ac . Nesse ponto percebemos uma coisa interessante
senα = cos β e equivalentemente cos α = senβ, o que esclarece o nome: o cosseno de um ângulo
é o seno de seu ângulo complementar! Portanto, apenas sabendo o seno e cosseno de um ângulo
já temos bastante informação sobre o triângulo.
Uma outra conclusão interessante acontece se somarmos o quadrado do seno com o quadrado
do cosseno de um mesmo ângulo:
 2  
b
a2 + b2
c2
a 2
cos α + sen α =
=
=
=1
+
c
c
c2
c2
2

2

Essa é a Relação Fundamental da Trigonometria:
cos2 α + sen2 α = 1
Repare que essa equação nada mais é que o Teorema de Pitágoras formulado na linguagem
dessas grandezas lineares que caracterizam os ângulos.
Por último, podemos destacar a razão entre o cateto oposto e o adjacente a um ângulo. Essa
razão é chamada de tangente e é abreviada por “tan” ou “tg”, assim temos tan α = ba . Podemos
considerar a razão inversa também que é chamada de cotangente(abreviada “cotg” ou “cot”)
cot α = ba . Uma conclusão bastante evidente é que tan α = cot β e cot α = tan β.
7- Mostre que tan α =

senα
cos α .

Repare que a caracterização é única: Cada ângulo corresponde a uma família de triângulos
retângulos (todos semelhantes) e, portanto, é unicamente determinado pelo seu seno ou pelo
cosseno, ou tangente. . . Essas grandezas lineares serão bastante úteis ao manusearmos com seus
ângulos associados: certas operações não podem ser realizadas com grandezas angulares (multiplicação de ângulos, por exemplo). Mais exemplos de operações com grandezas lineares associadas a angulares serão vistas no apêndice C, sobre vetores.
Vimos até agora as principais funções trigonométricas, relacionando um ângulo ao seu seno,
cosseno ou tangente. Mas podemos também pensar numa relação oposta, relacionar o seno a
um ângulo e também o cosseno e a tangente a um ângulo. Pesquise em livros e/ou na internet
(a Wikipedia em inglês é uma ótima fonte) sobre funções inversas. Denominamos então arcoseno (arcsen), arco-cosseno (arccos) e arco-tangente (arctg) as funções inversas do seno, cosseno
e tangente respectivamente.
Sabemos então a definição das principais funções trigonométricas mas resta um problema.
Dado um ângulo conhecido, como podemos saber o seu seno ou cosseno? Isso não é uma tarefa
fácil, na verdade na maioria dos casos temos que nos contentar com aproximações. Porém para
alguns ângulos podemos chegar aos valores através de figuras que conhecemos as propriedades.
8- Usando o triangulo eqüilátero e o quadrado, calcule o seno, o co-seno e a tangente dos
ângulos de 30o , 45o e 60o . Pense também qual deveria ser os valores para ângulos de 0o e 90o
se pudéssemos construir triângulos retângulos com esses ângulos. Use seus conhecimentos
de geometria e tente calcular as funções para outros ângulos.
jiba (na escrita árabe as vogais não são escritas; isso deve ter originado a confusão). Jiba, por sua vez, foi um termo
importado pelos árabes da matemática hindu, onde a noção foi criada. O termo em Sânscrito é “ardha-jiva”, meia-corda.
Na linguagem da geometria, uma corda é um segmento qualquer que una dois pontos de uma circunferência. Assim,
toda meia-corda é o seno de algum ângulo (com o círculo trigonométrico, mais abaixo, isso vai ficar mais claro).

164

Volume 3 - Mecânica

B.3

Capítulo B: Trigonometria

Círculo Trigonométrico e a extensão das funções trigonométricas

Imagine que sobre uma mesma reta façamos vários triângulos retângulos cujas hipotenusas
têm o mesmo tamanho. Por conveniência, vamos dizer que o tamanho da hipotenusa é 1. Assim
o tamanho do cateto na vertical terá o mesmo valor que o seno e o cateto na horizontal, o do
co-seno. A figura resultante pode ser vista na figura B.4.

Figura B.4: Vários triângulos retângulos com a hipotenusa igual a 1.

Observe que os vértices que não estão na base deverão se distribuir ao longo de um círculo,
afinal eles estão eqüidistantes de um mesmo ponto. Assim poderemos fazer uma construção
importante, um círculo cuja projeção de um ponto numa reta vertical indica um seno e na reta
horizontal o co-seno.

Figura B.5: O circulo Trigonométrico.

Esse círculo é chamado de círculo trigonométrico. Observe que a partir dele não dependemos mais do triangulo retângulo para definirmos as funções trigonométricas. Podemos pensar no
seno como a projeção no eixo vertical, o cosseno como a projeção no eixo horizontal e a tangente
como a extensão na reta tangente (daí o nome) do raio.
9- Mostre que a extensão do raio na reta tangente equivale a razão
do circulo é 1.

senα
cos α ,

lembre-se que o raio
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Mas qual seria a vantagem de mudarmos a definição? Repare que no círculo, podemos escolher o ângulo α maior que 90o , na verdade podemos escolher um ângulo maior que 360o e
que, portanto daria mais de uma volta. Podemos pensar num ângulo que vai no sentido oposto
(sentido horário) e considerarmos como um ângulo negativo.
Aprendemos que distâncias são sempre positivas, mas seria interessante pensarmos que
quando a projeção que gera o seno ficar abaixo do centro, poderíamos dizer que o seno é negativo.
Da mesma maneira a projeção do cosseno à esquerda do centro seria considerada negativa.
10- Mostre que a Relação Fundamental da Trigonometria continua valendo quando estendemos
nossa definição de seno e cosseno para ângulos maiores que 90◦ . Estenda a tabela feita
anteriormente e inclua os ângulos de 90o , 120o , 135o , 150o , 180o , 225o , 270o e 330o .

B.4

Lei dos Cossenos

A partir do Teorema de Pitágoras e com a extensão das funções trigonométricas para qualquer
ângulo podemos chegar a uma relação em trigonometria bastante útil: a chamada lei dos cosenos. Seja um triângulo qualquer de lados a, b e c, e seja A o ângulo oposto ao lado A, como o
da figura B.6

Figura B.6: Um triângulo de lados a,b e c.

Para qualquer triângulo vale a relação
a2 = b2 + c2 − 2bc cos A
Com isso, o comprimento de um lado qualquer de um triângulo pode ser calculado se conhecemos os outros dois lados e o ângulo entre eles.

B.4.1

Demonstração

Sabemos que o Teorema de Pitágoras só funciona para triângulos retângulos, então, como proceder, já
que queremos uma lei que atue em qualquer triângulo? Vamos usar aqui um truque bastante usado quando
se trata de geometria: “recortamos” o nosso triângulo qualquer em vários triângulos retângulos! ( que pode
ser visto na figura B.7)
Fixando-nos no triângulo do lado direito, temos que h = bsenA e c1 = b cos A. Por outro lado, usando
o Teorema de Pitágoras no triângulo do lado esquerdo,
a2 = c22 + h2 = (c − b cos A)2 + (bsenA)2
a2 = c2 − 2bc cos A + b2 cos2 A + b2 sen2 A
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Figura B.7: O mesmo triângulo da figura B.6, separado em dois triângulos retângulos.

Sabemos pela relação fundamental que sen2 A + cos2 A = 1. Assim, colocando o b em evidência:
a2 = c2 − 2bc cos A + b2 (cos2 A + sen2 A) = c2 + b2 − 2bc cos A



11- Vista da Terra, Sirius está separada de Alfa Centauri por cerca de 150o . Sı́rius está a cerca de
8,6 anos-luz e Alfa Centauri a cerca de 4,3 anos-luz. Calcule a distância de Alfa Centauri a
Sirius. Não use a calculadora para calcular o seno ou cosseno dos ângulos envolvidos, usando
apenas o circulo trigonométrico e as funções calculadas para outros ângulos nos exercı́cios
anteriores. Calcule também o cosseno do ângulo que separa o Sol de Alfa Centauri visto por
um observador em Sı́rius.

B.5

Radianos

Estamos acostumados a usar o sistema de graus para medir ângulos. Essa herança vem desde
a Babilônia. Apesar de uma circunferência de 360o ser bastante útil, pois é divisível por todos os
naturais até seis, existe uma outra medida que se mostra mais útil quando lidamos com situações
mais avançadas. A medida em radianos é considerada a medida natural de ângulo e ela aparece
freqüentemente em astronomia e física alem de ser bem mais utilizada em calculo diferencial.
Vamos primeiro à definição. Definimos um radiano como sendo o ângulo tal que o comprimento do arco correspondente seja igual ao raio do circulo (ver figura B.8).
Logo percebemos que uma circunferência tem no total 2π 5 radianos. A primeira vantagem
que temos ao usar essa unidade é convertemos um ângulo no comprimento do arco correspondente. Assim a simples fórmula relaciona comprimento e ângulo: c = rα onde c é o comprimento,
α o ângulo e r o raio da circunferência.
12- Mostre que toda circunferência realmente tem 2π rad de ângulo.
A conversão de graus para radianos é bastante simples, basta usarmos a regra de três. Se
tivermos um ângulo x em graus e quisermos encontrar o correspondente y em radianos fazemos
5A

letra grega π(pronuncia-se “pi”) é o símbolo de um dos números mais importantes da matemática. Ele repreperímetro
senta a razão entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. Assim π = diâmetro . Ele é um numero
irracional,ou seja, não existe dois números inteiros tal que o resultado da divisão deles seja π. Por ser irracional ele
guarda uma propriedade estranha, ele tem infinitas casas decimais, mas nunca se repete! O valor aproximado dele é
3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944. . .
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Figura B.8: Um radiano.

xo
y
xo π
=
→y=
o
360
2π
180o
O inverso, de radianos para grau, é encontrado da mesma maneira
xo
y
y180o
o
=
→
x
=
360o
2π
π
Assim, para compararmos as unidades, basta pensarmos que 1rad ≈ 57, 3o .
Com o sistema de radianos podemos desenvolver uma aproximação bastante importante também. Para ângulos pequenos vale senx ≈ x ≈ tan x. Essa aproximação fica bastante evidente se
fizermos um “zoom” num ângulo pequeno do circulo trigonométrico (figura B.9).

Figura B.9: O comprimento do arco, o seno e a tangente para um angulo x pequeno.

senx
senx
Percebemos, da figura, que senx ≤ x ≤ tan x como tan x = cos
x temos que senx ≤ x ≤ cos x
quando cos x ≈ 1 podemos afirmar que senx ≈ x ≈ tan x.
Uma aplicação dessa relação pode ser vista no capítulo sobre paralaxe. Como o ângulo da
paralaxe das estrelas é de no máximo 0,00000364 rad, o erro ao fazermos a aproximação é de
0,000000000022%! Para se ter uma idéia o erro só ultrapassa 5 % em ângulos maiores que 15o .
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Apêndice C

Vetores
Já deve ter dado para perceber que algumas grandezas físicas não são suficientemente descritas em termos de números. Imagine-se no meio de um descampado, procurando um tesouro;
a única informação que você tem é “ande dez metros”. Claramente, essa informação sozinha
não lhe faz achar o tesouro. Usemos um outro exemplo: suponhamos que sua escola fique a um
quilômetro de sua casa. Mas é claro que, se você andar um quilômetro em qualquer direção, não
chegará em sua escola. Para chegar lá, você precisa “apontar” para a sua escola e deslocar-se um
quilômetro na direção em que apontou.
Se fossemos bastantes metódicos ao descrevermos o caminho para a escola, teríamos que
passar por três etapas:
• O quanto precisa ser andado? 1 km
• Em que direção? Na da reta que ligue sua casa a escola.
• Em que sentido? No sentido casa-escola.
Para este tipo de situação existe o conceito de vetor. Graficamente, um vetor pode ser representado com uma simples setinha (vide figura C.1).

Figura C.1: Representação gráfica de um vetor.

Repare que, ao contrário de um simples número, um vetor carrega três informações importantes. A primeira é o módulo, que é seu comprimento, o seu tamanho. No exemplo da escola,
estávamos usando um vetor-deslocamento, cujo módulo era um quilômetro. A segunda é a direção, que é a reta onde ele está contido - no nosso exemplo, a reta que liga sua casa à escola.
Além disso, apesar do que possa parecer, só essas duas não são suficientes para descrever
um vetor. Se traçássemos uma reta ligando sua casa a escola e deslocássemos um quilômetro
partindo de sua casa, poderíamos ainda seguir dois caminhos. Em um chegaríamos na escola; no
outro, nos afastaríamos dela. Assim, mais que um segmento de reta, um vetor tem que ser um
segmento de reta orientado, que tenha um sentido em que se deve percorrê-lo. No nosso caso, o
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sentido é o casa-escola (não o escola-casa). Um metrô ilustra bem o que significa orientação; só
existe uma linha, um caminho possível; ele pode ser percorrido no sentido norte ou no sentido
sul, Jabaquara ou Tucuruvi, Saens Peña ou Cantagalo.
Agora já podemos generalizar a idéia e pensar quais grandezas físicas são grandezas vetoriais, ou seja, precisam de vetores para serem descritas. Já vimos que deslocamento é uma.
Velocidade é outra, afinal precisamos indicar para onde um corpo caminha. Aceleração e, portanto,
força, também, pelos mesmos motivos. Afinal, quando queremos afastar um sofá da parede, não
basta aplicarmos uma força, temos que aplicá-la no sentido oposto ao da parede.
Ainda sim, sobraram grandezas que não precisam de vetores. São as denominadas grandezas escalares. O tempo, a massa, a carga eletromagnética das partículas, são todos exemplos de
grandezas escalares.

C.1

Operações com vetores

Assim como com números, podemos fazer uma série de operações com vetores. Três operações serão bastante usadas no estudo de mecânica: soma de vetores, subtração de vetores e
multiplicação de vetores por números.
Comecemos pela terceira. Imagine dois corredores na reta final de uma maratona. Os dois
estão correndo desesperadamente pelo primeiro lugar e para felicidade geral não existem irlandeses dispostos a perturbar a corrida. Os dois estão juntos, a mesma velocidade. Com um olhar
físico, veremos dois corpos e seus respectivos vetores velocidades juntos. Repare que os vetores
são iguais1 , pois possuem o mesmo módulo (velocidades iguais), mesma direção (reta final) e
sentido (para a linha de chegada!).
De repente, um corredor dobra de velocidade, numa tentativa desesperada de vencer a corrida. Analisando o vetor velocidade, perceberemos que sua direção continua a mesma (reta final)
e o sentido também não mudou (para a linha de chegada). Mas seu módulo dobrou! Se antes ele
vinha a 4m/s, agora está a 8m/s.
Quando dizemos que ele dobrou a velocidade, queremos dizer que seu vetor velocidade foi
multiplicado por uma grandeza escalar, o número 2. Multiplicar um vetor por uma grandeza
escalar significa esticá-lo ou encurtá-lo, mas sempre mantendo a mesma direção! Quanto ao sentido, ele pode ser invertido, caso multipliquemos por um número negativo. Podemos visualizar
graficamente essa operação na figura C.2.

Figura C.2: Representação gráfica da multiplicação de um vetor por um número.

De maneira semelhante, podemos dividir vetores por grandezas escalares (o que equivale a
multiplicar por frações). Repare que, ao dividirmos ou multiplicarmos um vetor por uma escalar,
obtemos outro vetor como resultado. Isso explica por que velocidade é uma grandeza vetorial: É
a divisa ode um vetor-deslocamento (∆s) por um intervalo de tempo (∆t – um escalar). Da mesma
forma, dividindo a variação da velocidade por um intervalo de tempo, vemos que aceleração é
uma grandeza vetorial. Finalmente, forças também são vetoriais, porque são aceleração (vetor)
multiplicada por massa (escalar).
1 Dois
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Mas passemos ao caso da soma e subtração. Nem sempre podemos ir de um lugar a outro
traçando uma reta que ligue os dois pontos e seguindo por ela. Para percorrer 1 km de sua casa
à escola, talvez seja necessário seguir 800 metros para norte e depois 600 metros para leste. Ou,
se você vive no meio de uma grande cidade, talvez tenha que seguir em frente, virar a direita,
depois à esquerda, passa dois quarteirões, esquerda, primeiro retorno e chegou.
Também podemos analisar essas situações mais intrincadas com vetores. A idéia é que, somando todos os pequenos vetores, conseguiremos ligar o ponto de partida ao final. Somar
vetores algebricamente exige algum conhecimento de álgebra linear, mas graficamente é bem
simples, como pode ser visto na figura C.3, tanto para o caso de dois vetores quanto para mais
de dois. O vetor em vermelho é o chamado vetor resultante.

Figura C.3: Representação gráfica da soma de dois vetores (esquerda) e de mais de dois vetores (direita).

Assim, voltando ao penúltimo exemplo, se sua trajetória for 800 m para o norte, seguidos de
600 m para o leste, o vetor resultante será o verde, da figura C.4 e seu módulo pode ser calculado facilmente pelo Teorema de Pitágoras (exercício!). Considerando esse triângulo múltiplo do
triângulo 3-4-5, obtemos que o módulo é de fato a distância da escola: 1000 m = 1 km.

Figura C.4: Representação gráfica do caminho do exemplo, feito com a soma de dois vetores.

A subtração de vetores é análoga à soma. Basta lembrarmos que, ao subtrair um número,
estamos em outras palavras, somando “menos o número”.
a − b = a + (−b)
Se multiplicar um vetor por um número negativo é mudar o seu sentido, multiplicar por −1
é simplesmente invertê-lo. Com isso, podemos transformar a subtração numa soma, como pode
ser visto na figura C.5
Somar e subtrair vetores que tenham a mesma direção é ainda mais fácil, como pode ser visto
na figura C.6
Nesta situação, pensar em forças também é bastante elucidativo (pense em pessoas puxando
uma corda). De fato, a soma de vetores é particularmente útil quando analisamos as forças agindo
sobre um corpo. Sabemos que a aceleração depende da força resultante; para a descobrirmos,
portanto, temos que somar todas as forças que agem sobre um corpo.
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Figura C.5: Representação gráfica da subtração de vetores.

Figura C.6: Representação gráfica da adição e subtração de vetores com mesma direção.

C.2

Decomposição de Vetores

Imagine agora você em um carro, subindo a estrada para chegar ao cume de um morro. Você
sabe que o morro tem 400m de altura e, olhando para o velocímetro do carro, observa que sua
velocidade é de 10m/s. Aparentemente, será uma curta viagem de 40 segundos até o topo. Mas
você continua dirigindo e observa que levou 100 segundos para chegar!
Antes de xingar os membros do CCD por terem ensinado errado, repare que estávamos andando ao longo de uma rampa. Ao mesmo tempo em que subia, você andava para frente; sua
velocidade era usada não só para subir, para se deslocar na vertical, como também para se deslocar na horizontal. Como na figura C.7

Figura C.7: Decomposição do vetor velocidade em vertical e horizontal.

A sua velocidade podia ser explicada como a soma de duas outras, uma que só “andava” no
eixo horizontal e outra no eixo vertical. Da mesma maneira que somamos vetores perpendiculares, obtendo um resultante na diagonal deles, podemos sempre decompor um vetor em partes
perpendiculares.
Essa idéia tem a ver com o princípio fundamental da álgebra linear, de que todos os vetores
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de um certo espaço podem ser escritos a partir de sua base. Uma base de vetores é um conjunto
mínimo de vetores a partir dos quais todos os outros podem ser escritos. Imagine uma reta. Se
definimos sobre ela um vetor, digamos, ~x, de módulo 1, todos os vetores que podem ser criados
sobre essa reta são necessariamente múltiplos de ~x. Se tivermos um plano, criamos dois vetores
unitários ~x e ~y, e qualquer vetor neste plano pode ser escrito como uma combinação de múltiplos
~ pode ser escrito como
dos ~x e ~y. Em outras palavras, qualquer vetor V

~ = a~x + b~y = ~v x + ~vy
V
Uma combinação linear de dois vetores, ~x e ~y. Foi o que fizemos no exemplo acima. É isso
que define a dimensão de um espaço2 . Quando dizemos que um plano é um espaço de duas
dimensões, queremos dizer que ele possui dois vetores de base. Pelo menos motivo, uma reta só
tem uma dimensão, e o espaço (em que nós vivemos), três dimensões. Nas teorias cosmológicas
exóticas, vemos o espaço-tempo com 10, 11 dimensões. . . Significa que seriam necessários 10, 11
vetores de base. . . As operações com grandezas vetoriais ficariam bem mais complicadas.
Assim, decidido a aplicar seus novos conhecimentos em vetores, você escolhe uma nova montanha, mais alta, mais inclinada, que você subirá a pé! Diante de uma montanha de 1km de
altura você realiza medições e percebe que a inclinação é de 30o . Como você sabe ser capaz de
manter uma velocidade de 2m/s durante a subida, usando trigonometria, pode saber quanto
tempo demorará para chegar ao cume.

Figura C.8: Decomposição da velocidade em sua longa subida até o cume da montanha.

Com efeito, as componentes de sua velocidade podem ser dadas por:

√
o

Vx = V × cos 30 = 2 ×

√
3
= 3m/s
2

e

Vy = V × sen30o = 2 ×

1
= 1m/s
2

Assim, como a altura é de 1 km, e sua velocidade vertical, 1 m/s, você demorará 1000 segundos (aproximadamente 17 minutos) para chegar ao cume. Cansado, no meio da subida, você
decide parar para respirar. Para sua surpresa, você fica parado! Apesar da gravidade estar puxando você para baixo, você permanece imóvel. Então você se lembra do atrito e tenta descobrir
qual a sua força (figura C.9).
Aqui, a base horizontal-vertical não é a melhor para trabalharmos. Mas não importa, existem
infinitas bases possíveis. Desde que sejam dois vetores que não estejam na mesma reta (já que é
um problema bidimensional), eles juntos valem como base. Por comodidade, preferimos sempre
tomar vetores perpendiculares – com eles podemos usar nossa trigonometria tradicional: senos,
cossenos, Teorema de Pitágoras. . . Assim, vamos decompor seu peso ~
P em uma componente
P⊥ ,perpendicular à superfície, e outra Pk paralela a ela (o que pode ser visto na figura C.10). A
componente perpendicular se anula pela simples resistência do solo, o que chamamos de força
normal da superfície. Já a componente paralela deveria fazer você escorregar, mas não o faz
2 Não custa reforçar que essa definição de dimensão nada tem a ver com a de dimensão física, discutida no capítulo
de Análise Dimensional.
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Figura C.9: As forças atuando em você enquanto está parado descansando da subida.

porque existe uma força de atrito, que o equilibra. Sendo m a sua massa e θ a inclinação da
montanha, a força de atrito tem que ser tal que anule a componente paralela do peso:
Fat = Pk = P × senθ = mgsenθ

Figura C.10: As forças atuando em você enquanto está parado descansando da subida sendo decompostas
em paralelas ao solo e perpendiculares a ele.

Um último exemplo é o do lançamento de balas de canhão3 , onde as diferentes componentes da velocidade sofrem diferentes comportamentos. Suponha que estejamos no alto de uma
montanha, com um canhão que vai dar um tiro horizontal. Durante todo o percurso da bala,
sua velocidade horizontal é constante, igual à velocidade de saída do canhão. Entretanto, verticalmente, a bala sofre um movimento uniformemente variado; de fato, sua velocidade vertical é
inicialmente nula, e vai aumentando a uma taxa igual a g. Sendo assim:
13- Calcule o alcance (a distância horizontal) de uma bala dessas, em função da velocidade
inicial v da bala e da altura h da montanha.
14- Prove, usando as equações de movimento (as mesmas que você usou no item anterior), que
a curva descrita pela bala é uma parábola.
3 Canhão
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Operações com Vetores Decompostos

Agora que você já sabe decompor vetores em termos de uma certa base, podemos rever as
operações com vetores e encontrar uma forma mais simples de realizá-las. Como você deve ter
percebido, geometricamente é fácil somar e subtrair vetores, mas algebricamente isso só é fácil
se os vetores estiverem em uma mesma direção. A idéia é então decompor todos os vetores em
termos de vetores em certas direções, e fazer as contas com esses vetores! Portanto, precisamos
definir a base que usaremos em nossas operações.
Trabalharemos em um espaço de 3 dimensões, portanto precisamos escolher 3 vetores. Como
foi dito, é conveniente que eles sejam perpendiculares entre si, também é conveniente que o módulo desses vetores seja igual a 1 (assim fica mais fácil calcularmos o módulo do vetor resultante),
agora só basta escolhermos 3 direções! Intuitivamente, você pode imaginar essas direções como
sendo horizontal, profundidade (e agora nós temos um ”chão”, ou melhor, um plano) e altura.
Comos nós estamos criando um espaço geométrico, essa escolha é arbitrária, não importa o que
você chama de ”horizontal” ou ”vertical”, desde que você escolha três direções. De fato, existem
infinitas escolhas possíveis.

Figura C.11: Uma base com 3 vetores perpendiculares entre si.

Chamaremos nossos vetores de base de ~e1 , ~e2 e ~e3 , também é normal associarmos os vetores
~e1 , ~e2 e ~e3 às direções x, y e z, respectivamente.
Assim, um vetor ~u que pode ser decomposto em 5 unidades na direção x e 3 unidades na
direção y, pode ser escrito como: ~u = 5.~e1 + 3.~e2 + 0.~e3 , uma outra forma cômoda de escrevermos
esse vetor é simplesmente: ~u = (5, 3, 0)

Figura C.12: O vetor ~u.

Vejamos como agora é fácil somarmos e subtrairmos vetores: Sejam ~u = 5.~e1 + 3.~e2 + 0.~e3 e
~v = 2.~e1 − 3.~e2 + 2.~e3 , temos que ~u + ~v = 5.~e1 + 3.~e2 + 0.~e3 + 2.~e1 − 3.~e2 + 2.~e3 = 7.~e1 +~e2 + 2.~e3 .
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Usando triplas ordenadas, a conta fica ainda mais simples: (5, 3, 0) + (2, −3, 2) = (7, 0, 2)

C.3.1

Módulo de vetores decompostos

Mesmo sabendo decompor vetores, às vezes ainda precisamos simplesmente saber o módulo
do vetor. Como nossa base é ortogonal (os vetores base são perpendicuares entre si), basta
usarmos o Teorema de Pitágoras. Talvez você tenha dificuldade em visualizar isso com um vetor
de 3 dimensões, o que você realmente deve fazer é aplicar o Teorema de Pitágoras duas vezes!

Figura C.13: Cálculo do módulo de ~u

~ 0 = ( x, y, 0) e z~e3 = (0, 0, z). O módulo de u
~0 é
Seja ~u = (p
x, y, z), vamos decompô-lo em u
2
2
0
~
que u também é
fácil calcular: x + y , o módulo de z~e3 é simplesmente
q p z, agora percebemos
p
0
2
2
2
2
2
~
perpendicular a z~e3 ! Assim, o módulo de u + z~e3 é: ( x + y ) + z = x + y2 + z2 .
A notação usada para representar o módulo de um vetor ~u é: k~uk, ou simplesmente u, mas
cuidado para não se confundir com as notações, para não confundir u com uma grandeza simplesmente escalar. Existem ainda alguns livros que usam u diretamente como notação para vetor,
sem diferencia-los... 4
p
Portanto, se ~u = ( x, y, z), então u = x2 + y2 + z2 .

~ = (3, 0, 1). Calcule as coordenadas e o
15- Sejam os vetores ~u = (1, 2, 3), ~v = (−2, 5, 7) e w
módulo dos vetores:
~
(a) ~u + w
(b) 2~u − ~v

~
(c) ~u + 2~v − 3w
16- Imagine uma espaço de 4 dimensões e uma base para descrever esse espaço, semelhante a
usada até aqui, só que com 4 vetores: ~e1 , ~e2 , ~e3 , ~e4 .
(a) Tente desenhar essa base. (Cuidado! Todos os vetores devem ser perpendiculares entre
si!!)
(b) Sendo ~u = (2, 1, 3, 5) e ~v = (1, −2, 1, −3), calcule as coordenadas e o módulo de
~u + ~v, faça um desenho pra te ajudar.
4 Por
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Produto Escalar

Além da soma, subtração e multiplicação por escalar existem outras duas operações com
vetores que são muito usadas na física: o produto escalar entre vetores e o produto vetorial.
O produto escalar, representado por: ~u · ~v, é uma forma de multiplicarmos dois vetores, tal
que o resultado seja um número (ou escalar). Podemos interpretá-lo geometricamente como sendo
o produto entre o módulo do primeiro vetor com o módulo da projeção do segundo vetor na
direção do primeiro.

Figura C.14: Cálculo de ~u · ~v

Sendo θ o ângulo entre ~u e ~v, temos que v0 = v.cosθ, da onde concluímos que:

~u · ~v = u.v.cosθ
Podemos criar uma fórmula para calcular o produto escalar a partir das coordenadas. Para
isto, basta obsevarmos o triângulo formado por ~u, ~v e ~u − ~v na figura anterior e aplicarmos a lei
dos cossenos (seja ~u = ( x1 , y1 , z1 ) e ~v = ( x2 , y2 , z2 )):

k~u − ~vk2 = u2 + v2 − 2.u.v.cosθ
( x1 − x2 )2 + (y1 − y2 )2 + (z1 − z2 )2 = x12 + y21 + z21 + x22 + y22 + z22 − 2.u.v.cosθ

x12 − 2x1 .x2 + x22 + y21 − 2y1 .y2 + y22 + z21 − 2z1 .z2 + z22 = x12 + y21 + z21 + x22 + y22 + z22 − 2.u.v.cosθ
u.v.cosθ = x1 .x2 + y1 .y2 + z1 .z2

~u · ~v = x1 .x2 + y1 .y2 + z1 .z2
O que é uma fórmula bem simples! Viva a decomposição dos vetores! \o/
Observe ainda que ~u · ~u = k~uk2 .
17- Ache a medida do ângulo entre os vetores ~u = (1, 3, 0) e ~v = (2, 1, 1)
18- Ache a medida do ângulo formado entre a diagonal de um cubo e um dos seus lados.
19- Quanto vale o produto escalar entre dois vetores perpendiculares entre si?
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Produto Vetorial

O produto vetorial, representado por ~u ×~v é o outro produto que podemos fazer entre vetores.
Ao contrário do produto escalar, o resultado do produto vetorial também é um vetor.
Podemos interpretar geometricamente o módulo do produto vetorial como sendo o produto
entre o módulo do primeiro e o módulo da componente perpendicular do segundo vetor em
relação ao primeiro.

Figura C.15: Cálculo do módulo de ~u × ~v

Sendo θ o ângulo entre ~u e ~v, temos que v0 = v.senθ, da onde concluímos que:

k~u × ~vk = u.v.senθ
Vendo a figura C.15 e a fórmula encontrada, podemos fazer uma outra interpretação geométrica sobre o módulo do produto vetorial: ele é igual à área do paralelogramo formado por ~u e
~v.
Preste atenção em que u.v.senθ é apenas o módulo do produto vetorial, diferentemente do
produto escalar, escrever ~u × ~v = u.v.senθ é errado!
A direção do produto vetorial é a direção perpendicular aos dois vetores e o sentido é tal que
podemos aplicar a regra da mão direita: olhando ~u × ~v ”para cima” devemos ver a rotação entre ~u
e ~v ocorrer no sentido anti-horário.

Figura C.16: Direção e sentido de ~u × ~v

Mais uma observação importante sobre o produto vetorial é que para determinarmos o sentido de ~u × ~v a ordem de ~u e ~v é importante! Assim, ~u × ~v = −~v × ~u
Agora que o produto vetorial foi bem definido (módulo, direção e sentido) podemos nos
perguntar como calcula-lo através das coordenadas de ~u e ~v. Nesse caso as contas ficam mais
complicadas, mas basta impor as condições já mencionadas e assim encontrar o vetor ~u × ~v
perpendicular a ~u = ( x1 , y1 , z1 ) e ~v = ( x2 , y2 , z2 ):

k~u × ~vk = (y1 .z2 − z1 .y2 , z1 .x2 − x1 .z2 , x1 .y2 − y1 .x2 )
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20- Sejam ~u = (1, 2, 3) e ~v = (−1, 0, 1), calcule ~u × ~v e confirme se o vetor encontrado satisfaz
as três propriedades mencionadas sobre módulo, direção e sentido. (dica: calcule senθ sem
usar o produto vetorial)
21- Sendo ~u = (2, −2, 1) e ~v = (3, 1, 0), calcule ~u × ~v e ~v × ~u.

~ = (−1, 1, 0) e AB
~ = (0, 1, 3).
22- Calcule a área do triângulo ABC, sendo AC
23- Ache um vetor unitário e perpendicular a ~u = (1, 1, 2) e a ~v = (2, −1, 0).
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Prefácio
Intelectuais pelo mundo afora assumem como dado que seus modelos serão mais inteligentes,
farão melhores sugestões, terão melhor apreensão da realidade dos seres humanos do que esses
próprios seres humanos.
Paul Feyerabend, Contra o Método
Estas são as apostilas do Curso de Astronomia Geral do CCD-OBA, versão ι. Nosso objetivo principal, com o curso, é enriquecer a formação dos seus participantes. Por “formação”,
referimo-nos a um processo que é, em sua essência, individual e único, composto amplamente
pelo conjunto de experiências vividas por alguém. Citando Hans-Georg Gadamer, “Não é casual
que a palavra formação se pareça, neste aspecto, ao grego physis. Como a natureza, a formação
não conhece objetivos que lhe sejam exteriores.”
Isso quer dizer que a postura que procuraremos desenvolver se fundamenta na autonomia
intelectual: cada indivíduo é senhor sobre a formação de seu próprio conhecimento. Tudo o que
podemos fazer, enquanto organizadores do curso, é dar incentivo, buscando fornecer uma visão
mais ampla a partir de nossas próprias experiências.
Convidamos para este curso pessoas que têm grande vontade de saber, esperamos fornecer
conhecimento até elas saciarem essa vontade e, então, perceberem que ter aprendido aquilo tudo
não faz sentido se, de alguma forma, não for passado adiante. Com isso o processo se retroalimenta, individual e coletivamente. Individual porque sempre aprendemos muito quando alguém
nos ensina, mas aprendemos ainda mais quando nós ensinamos alguém, quando fazemos o esforço de pôr nosso conhecimento em frases organizadas e compreensíveis. Coletivamente porque
os que aprenderem conosco agora estarão ensinando depois, como nós. Essa é precisamente
a origem da CCD: ex-alunos da olimpíada que aprenderam muito, sozinhos e com a ajuda de
livros, professores e astrônomos, e acabaram decidindo que precisavam escrever e organizar cursos com tudo o que sabiam. Dentre os autores desta versão ι do Curso, há nomes de pessoas que,
um ano atrás, eram alunos felizes e curiosos pelo que viria a seguir.
Nesse contexto, a Astronomia, por mais encantadora e atraente que seja para a maioria de
nós, não é pensada como um fim em si próprio, mas como um lugar de articulação de saberes.
Mostramos, ao longo das apostilas, o quanto a astronomia tem a ver com o desenvolvimento da
física, da química e da matemática; mas, mais do que isso, quais são suas relações com a história, a filosofia, as religiões, as diferentes expressões artísticas e, enfim, com as diferentes visões
de mundo que surgiram aqui e ali ao longo das histórias humanas. Em suma, não queremos
Astronomia pela Astronomia, mas Astronomia por Tudo!
Assim, pretendemos desenvolver uma visão melhor e mais completa do mundo natural e,
através disso, do mundo humano também. Fazemos isso, em particular, buscando desenvolver
as seguintes habilidades/características individuais:
• Articulação lógica e formal (que tem a ver com a Linguagem)
• Capacidade de abstrair e imaginar (relacionado ao Pensamento)
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• Cultura Experimental (característica da Ciência)
• Reflexão crítica sobre o conhecimento (papel da Filosofia)
• Contemplação estética (o que chamamos de Arte)
O material está dividido em cinco volumes, na ordem em que os assuntos pareceram mais
naturais para nós. O Volume I, Céu, discute tudo o que pode ser observado. Discute também
algumas interpretações, míticas, poéticas e teóricas, sobre as observações. Toda a matemática
desenvolvida nele, portanto, está ligada à geometria dos céus, a Geometria Esférica. Talvez seja o
volume com conteúdo mais diferente do que normalmente é visto no colégio. O Volume II, Medidas, está mais ligado à idéia e à prática dos experimentos; sua introdução a como tratar dados
experimentais é uma introdução à abordagem algébrica que virá nos volumes seguintes. Além
disso, ele procura desenvolver uma intuição sobre as técnicas e medição e os instrumentos (em
particular os telescópios) necessários para se desenvolver qualquer outro instrumento astronômico. O Volume III, Mecânica, é o primeiro que trata de física. Ele introduz a mecânica aprendida
no colégio, mas com as intuições nascidas da nossa própria experiência. Discute também a física
no contexto da mudança da visão sobre o universo nos séculos XVI e XVII, que culmina com o
nascimento da Mecânica Celeste. Discute, finalmente, a construção da própria Mecânica Celeste,
com uma abordagem geométrica (que é clássica mas também incomum nos estudos de física de
hoje em dia) e procurando criar uma boa intuição sobre movimentos livres em campos gravitacionais. O Volume IV, Astrofísica, também fala de física, mas de um caráter bem diferente: da
constituição material do mundo, do caráter da luz e das interações atômicas. Nesse sentido, é
um volume bastante ligado à química. Ele culmina com o estudo detalhado, dos pontos de vista
teórico, experimental e observacional, de alguns objetos de interesse astronômico, passando por
estrelas e sua evolução, mas também por aglomerados, galáxias e asteróides. Por fim, o Volume
V, Universo, trata principalmente de Cosmologia, ou seja, da discussão sobre o universo como
um todo. Como não poderia deixar de ser, ele alterna entre discussões filosóficas e matemáticas
densas, pontuadas por alguns insights poéticos. Na segunda parte, há dois capítulos discutindo
sobre a situação atual da pesquisa em astronomia no Brasil – o que é especialmente interessante
para quem tem alguma pretensão de estudar ciência na universidade.
Além dessas apostilas, enviaremos outros materiais, como referências e algumas atividades
práticas ao longo do curso. Incentivamos que as façam, de forma a complementar o conteúdo
das apostilas. Aplicaremos também uma ou duas provas para selecionar os estudantes para a
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) e para a Olimpiada Latinoamericana de
Astronomia y Astronáutica (OLAA). Além disso, esperamos engajar os participantes em algumas
práticas, ligadas à noção de responsabilidade intelectual discutida acima: ensinar colegas, em
discussões de grupo, aulas preparatórias para a próxima OBA ou aulas motivadoras em colégios
de baixa renda; observar o céu com outros, em clubes de astronomia amadora e em star parties;
envolver-se em projetos de pesquisa, junto a astrônomos amadores, professores universitários ou
membros do CCD; integrar-se, por fim, ao nosso próprio grupo.
A primeira olimpíada internacional de astronomia foi fundada em 1996; é dois anos mais
antiga, portanto, que a sua versão brasileira. Desde a fundação da OBA, há o compromisso
de enviar times anualmente à olimpíada internacional – pelo qual sempre foi necessário fazer
uma seleção justa e eficiente para montar as equipes. Este curso nasceu dessa necessidade:
precisávamos, afinal, fornecer bases de conhecimento necessária aos que tivessem as habilidades
e os interesses necessários. Nossos objetivos, contudo, já ultrapassaram em muito os objetivos da
seleção. É o que esperamos que fique claro ao longo das páginas que se seguem.
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Sobre este Volume
Como o volume anterior, este Volume 4, Astrofísica, tratará de física. Mas numa perspectiva
diferente: trataremos da constituição da matéria, não dos movimentos. Como é um assunto
naturalmente mais complexo, a abordagem matemática será menos incisiva. Em vez disso, as
discussões terão uma proximidade maior com temas de química.
O Volume tem mais ou menos a mesma estrutura que o de mecânica. A Unidade 1, Natureza
das Coisas, mostra como surgiram os conceitos essenciais a serem debatidos. Assim, discute
todas as noções importantes sobre Matéria (elementos químicos, moléculas, átomos prótons e
elétrons), sobre Luz (como onda e como partícula) e sobre Cores. A Unidade 2, então, aborda
as teorias básicas de física necessárias para compreender os estudos astrofísicos. Os três tópicos são raramente abordados na escola e, portanto, devem ser lidos com cuidado. São eles: a
espectrometria, a teoria de corpos negros e a teoria quântica.
Depois disso, vamos aos temas propriamente astrofísicos, divididos em duas partes. a Unidade 3 trata das estrelas e conjuntos de estrelas (aglomerados e galáxias), retomando temas do
Volume 1, agora do ponto de vista das teorias físicas sobre os objetos. São abordadas as teorias
de evolução estelar e os modelos termodinâmicos de interiores de estrelas, para depois tratarmos
de alguns objetos especificos interessantes. A Unidade 4, por sua vez, trata dos corpos rochosos
do Sistema Solar, bem como deste sistema como um todo.
Algumas partes, em especial sobre estrelas duplas e asteróides, pressupõem que o leitor já
tenha intuição sobre movimentos orbitais, conforme desenvolvido no Volume 3.

5
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O universo não é apenas mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que podemos
imaginar.
Werner Heisenberg
Do que são feitas as coisas do mundo? Elas têm algo em comum, algo além do que vemos a olho
nu? O que compõe as coisas, em que proporções? Com que organização? Qual o fundamento,
qual a estrutura da matéria? Essas perguntas são muito antigas nas tradições humanas de pensamento. Em geral, coincidem com uma certa superação dos mitos, em algumas sociedades; afinal,
os deuses de uma mitologia não são nada mais que o reconhecimento das grandes forças da natureza, que regem toda a vida da sociedade: o Sol, a Lua, as águas, o Inverno, a reprodução das
plantas, dos animais, etc. Na falta de figuras melhores, essas entidades são, na maioria das vezes,
representadas por figuras humanas. Mas acontece que, em certas tradições, a representação da
natureza passa a assumir graus mais complexos e mais abstratos de reflexão; em muitas dessas tradições (gregos, chineses, indianos, judeus, etc.), chegou-se a negar a representação mítica
em favor de uma representação mais, digamos, unificada da natureza – buscando um princípio
fundamental por trás dos fenômenos.
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Capítulo 1

Matéria
Vejamos o caso dos gregos, que é o da nossa própria tradição. Eles tinham uma concepção de
fundo que era a idéia de physis. Originária do verbo physein, brotar, seu sentido mais usual era
algo como “tudo o que brota”, a natureza como um todo. Por volta do século VI a.C., pensadores
gregos estavam negando a mitologia grega clássica – os deuses eram arbitrários demais; ali,
estavam interessados em princípios fundamentais, ocultos sob as aparências, que formassem ou
articulassem a physis. A seita dos pitagóricos, por exemplo, considerava as harmonias numéricas
e geométricas as responsáveis pela organização do mundo.
Mais especificamente, articulou-se uma tradição que buscava substâncias fundamentais, a partir
das quais tudo o mais seria formado. Tales de Mileto afirmava que a água seria essa substância
fundamental, já que ela pode tomar a forma de qualquer coisa. Seu aluno Anaximandro, porém,
falava em uma substância apeiron (literalmente, sem forma), algo mais neutro, que não tivesse a
propriedade de nenhum corpo material e, justamente por isso, pudesse ganhar as propriedades
de qualquer um1 Anaxímenes, aluno de Anaximandro, falava no ar, que, em diferentes concentrações, formaria os diferentes materiais. Xenófanes de Cólofon colocava a terra como matéria
fundamental, de onde tudo vem e para onde tudo vai. Heráclito de Éfeso, ressaltando o caráter
eternamente mutável das coisas do mundo (“uma água nunca passa duas vezes sob a mesma
ponte”), coloca o fogo como fundamento.
Enfim, Empédocles de Agrigento faz algo mais articulado. Baseado no princípio dos pares
de opostos2 , articula sua Teoria dos Quatro Elementos: água, ar, terra, fogo – a qual vimos
no Volume 2. Essa teoria fez sucesso, ainda mais depois que Aristóteles a utilizou no seu livro
Physica3 , incorporando-a em seu modelo físico e cosmológico (associando os quatro elementos às
quatro causas, por exemplo).
Essa investigação das substâncias fundamentais também foi praticada, de forma bastante
parecida, em outras tradições culturais. Para os chineses, por exemplo, havia um só princípio
para a Matéria (Qi) e outro para o vazio (Kung); mas essa matéria se manifestava sob cinco formas
fundamentais: água, fogo, terra, metal e madeira. Cada um dos objetos era uma combinação de
Qi em diferentes modos.

1 Repare que o conceito de apeiron pode ser comparado ao nosso conceito de células-tronco (embora eles não tenham
nenhuma conexão causal, apenas semelhança).
2 A idéia é que existem diversos pares de características opostas: quente-frio, seco-úmido, amor-ódio. . . E qualquer
coisa pode ser descrita em termos de qual sua posição em cada um dos pares: se ela é mais quente ou mais fria, mais
seca ou mais úmida, se tem mais amor ou mais ódio. Assim, os quatro elementos são: o frio e seco, o frio e úmido, o
quente e seco, o quente e úmido.
3 A Physica, em Aristóteles, é o saber responsável por estudar a physis, o mundo material, sensível.
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Já os hindus pensavam em elementos diferentes, como os gregos; no caso deles, eram cinco,
não quatro. Segue um fragmento de um texto hindu antigo sobre a criação do mundo:
Ao fim desse dia e dessa noite, quem dormia [Brahman] desperta; despertando, ele
cria o pensamento, que existe e não existe.
Movida pela vontade de criar, a mente se modifica gerando o éter [ou vácuo]; ele é
dotado da capacidade de vibração.
Do éter modificado, por sua vez, nasce o vento puro e poderoso, que carrega todos
os aromas; ele é dotado de tangibilidade.
Do vento, transformado, procede a luz brilhante, que ilumina e dissipa as trevas; ela
tem a qualidade da cor.
Da luz, modificada, nasce a água, que tem a qualidade do sabor. Da água nasce a
terra, que tem por qualidade o odor. Eis o princípio da criação.
Em todo caso, a tradição filosófica grega se tornou quase inteiramente desconhecida na Idade
Média européia – em especial no que diz respeito à composição da matéria. A tradição grecoromana de explicação de mundo foi substituída pela judaico-cristã, que também negava os deuses
especializados, mas em prol de uma visão bastante diferente. Para esta tradição, a harmonia do
mundo natural não era algo muito importante, talvez nem fizesse sentido; a idéia era que havia
um único deus, que estava fora do mundo, que tinha criado todas as coisas segundo a sua vontade.
A preocupação intelectual passaria a se concentrar muito mais no que esse Deus teria a dizer aos
humanos do que em que substâncias ou whatever que comporia as coisas materiais.
De qualquer forma, no rastro da fundação das Universidades, no século XIII, a Europa sofreu
uma forte inovação intelectual, com a recuperação, através dos árabes, dos textos clássicos gregos.
Nos meios intelectuais, havia um nome que ecoava mais do que todos os outros: Aristóteles. Foi
quando essas questões gregas se tornaram questões importantes no pensamento europeu cristão.
No final da idade média, Aristóteles era definitivamente a maior autoridade. Seria justamente
contra isso que se levantariam os renascentistas.

1.1

Elementos e átomos

No Volume III, discutimos como, a partir de Copérnico, a teoria dos movimentos celestes
foi lentamente sendo abandonada, substituída por uma nova visão. O mesmo tipo de mudança
ocorreu no pensamento sobre a composição da matéria. Assim, com a descoberta de cada vez
mais textos gregos e romanos, foi ressuscitada uma escola filosófica grega meio marginalizada,
fundada por Demócrito de Abdera: a Escola Atomista. Segundo a concepção dessa escola, a
physis seria composta por apenas dois tipos de coisas: vazio (kenos; ou vacuum em latim) e de
partículas indivisíveis (in-divisíveis: a-tomoi) vagando por este vazio. Essas partículas-átomo
existiriam sob diversas formas, e vagariam aleatoriamente pelo espaço vazio, se chocando, se
agrupando e desagrupando, “criando e dissolvendo mundos”. A idéia proclamava duas coisas a que
a tradição grega tinha horror: que a matéria vagava no vazio (ao contrário dos chineses, os gregos
nunca admitiram a existência do vácuo, de um espaço onde não houvesse nada) e que as coisas
se formavam aleatoriamente – isso era demasiadamente inaceitável para a perfeita e equânime
razão grega. Por isso, a escola nunca foi muito valorizada na Grécia, embora sempre tivesse tido
pequenos grupos seguidores – até mesmo no Império Romano, com Lucrécio.
Os renascentistas (e algumas gerações seguintes) tinham Aristóteles como um inimigo comum. Assim, nestes tempos, as idéias atomistas chegaram através dos textos de Lucrécio, e
11
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passaram a ser cada vez mais populares entre os que se ocupavam de História Natural4 , contra
a teoria clássica dos quatro elementos (que expusemos no Volume III). Newton, por exemplo,
era um atomista convicto, e considerava seu tratado Óptica muito mais importante que o Principia – naquele tratado, ele estabeleceu diversas leis da propagação e do espalhamento da luz,
considerando-a como formada por pequenas partículas luminosas se propagando. Descartes, por
outro lado, era mais moderado: embora não fosse inteiramente partidário do atomismo (como já
vimos, ele não acreditava no vácuo, e para ele qualquer corpo poderia ser dividido até o infinito),
explicava a constituição da matéria a partir de três tipos fundamentais de partículas (lembram
dos vértices que explicavam os movimentos orbitais?).
Paralelamente, havia o movimento dos alquimistas, que, desde a Idade Média, tratava de
diversas misturas de substâncias, buscando, como objetivo último, transmutar elementos em
ouro5 . Os alquimistas viviam em um universo à parte da filosofia natural. Eles não estavam
nas universidades e nas sociedades de conhecimento discutindo sobre a natureza do universo;
antes, eram os farmacêuticos, curandeiros e bruxos, aqueles que sabiam de fato manipular as
substâncias e produzir efeitos nas pessoas e nas coisas. Assim, enquanto os físicos e filósofos
discutiam a composição do mundo na Academia, os alquimistas manipulavam a composição do
mundo.
Entretanto, um aspecto importante da nova ciência que viria a nascer era justamente a fusão
entre o conhecimento teórico do mundo, por um lado, e o conhecimento prático e a produção
tecnológica, por outro. Assim, foi nesta época que começaram a surgir os tratados escritos de
alquimia, cada vez com mais fundamentação filosófica e rejeitando a mais inocente alquimia
anterior. Foi-se, então, constituindo a tradição da química moderna.
A alquimia era completamente fundamentada na idéia aristotélica de elemento. O que os alquimistas investigavam eram as transformações dos elementos. O mais famoso tratado alquímico
é o de Paracelso, considerando por alguns o pai da medicina moderna. Nascido Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim6 , em uma vila onde hoje é a Suíça, ele já pertence
à geração dos alquimistas filósofos. Em 1509 (30 anos antes da publicação do Revolutionibus por
Copérnico), com 16 anos, Phillip ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de Basel;
como tal, estudou as Artes Liberais, conhecendo assim lógica, retórica, astronomia e os grandes
textos do grande mestre, Aristóteles. Além disso, como todo médico da época, era também profundo conhecedor de astrologia. Contudo, a astrologia e a medicina tradicional grega-árabe não
lhe eram suficientes; também dominava a alquimia e a transmutação de elementos.
Em seus tratados alquímicos, Paracelso defende os quatro elementos aristotélicos. Mas ele
identificava, além disso, três princípios por trás das substâncias: Sal, Enxofre e Mercúrio, associados respectivamente a Corpo, Alma e Espírito. Como no corpo humano, o Sal é o que torna os
corpos coesos, o Mercúrio é o que os torna fluidos e o Enxofre é o que os torna combustíveis. Nas
palavras dele:
Uma espécie de Enxofre se encontra no ouro, outra na prata, uma terceira no chumbo
4 O termo grego para historia significa “conhecimento adquirido mediante investigação”, o que é diferente da filosofia,
um conhecimento adquirido mediante reflexão, e diferente ainda do que viria a ser o conhecimento teológico cristão,
adquirido por revelação. Dessa forma, até a referida época, e ainda por mais tempo na frente, o termo história natural era
usado para designar o conhecimento investigativo sobre a natureza, o que incluía conhecimentos herbários, alquímicos,
astronômicos. . . Da mesma forma, usava-se o termo filosofia natural para as grandes classificações, os grandes modelos
cosmológicos, etc. Entretanto, como os resultados dessas investigações eram geralmente expressos na forma de narrações
ou descrições ordenadas, o termo história passou a ser usado num sentido mais próximo ao nosso, para se referir ao
“relato de fatos em ordem cronológica”.
5 Na tradição chinesa, a alquimia se desenvolveu, prioritariamente, na busca de substância que garantiria juventude
eterna.
6 Nesta época, era comum assumir um novo nome, latino, em livros e na vida intelectual, em oposição ao nome
de batismo, em língua vulgar. Assim, Phillip tornou-se Teofrastus Phillipus, e mais tarde ainda assumiu o título de
Paracelsus, significando “igual ou maior que Celsus”. Celsus era um enciclopedista romano.
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e outra ainda no estanho e assim por diante. Existe também uma outra espécie de
Enxofre nas pedras, na cal, nas nascentes, nos sais. Não só existem muitos Enxofres,
mas também muitos Sais. Existe um Sal nas pedras preciosas, um outro nos metais,
um terceiro nas pedras, e outros mais nos sais, no ácido sulfúrico e no alume. As
mesmas afirmações valem também para o Mercúrio.
De Paracelso, saltemos um século, para o filósofo natural inglês Robert Boyle. O ano é 1661,
quando Boyle publicou seu segundo trabalho, “The Sceptical Chymist”. Nesta época, já haviam
passado Tycho, Galileu e Kepler, e o universo aristotélico já havia sido destruído. Entre os filósofos naturais, misticismos como os de Kepler ou, mais ainda, como os de Paracelso, não eram
mais aceitos. O próprio título da obra de Boyle indica sua opinião quanto aos alquimistas que
o precederam. Na obra de Boyle não há uma teoria sobre elementos químicos, mas sim uma
tentativa de conceitualização do que seria um elemento. Como explicitado neste trecho:
O que entendo por elementos (. . . ) são certos corpos primários e simples, perfeitamente sem mistura, os quais, não sendo formados por quaisquer outros corpos, nem
uns pelos outros, são os ingredientes dos quais todos os corpos perfeitamente misturados são feitos, e nos quais podem finalmente ser analisados.
É importante salientar que para Boyle não havia diferenças entre os corpos de diferentes
elementos. A realidade deveria ser construída a partir de uma unidade singular: partículas
unitárias, primárias e simples, que interagem formando os diferentes corpos que vemos macroscopicamente. Essa diferenciação entre o que é característica da substância e o que é característica
do elemento lançou as bases para a criação da química moderna.
Nesta nova química de investigação experimental, os elementos se multiplicavam profusamente. A Enciclopédia de Diderot, de 1751, já apresentava 44 elementos diferentes! Entre eles
ainda figuravam o ar, a água e o éter (então chamado quinta essência). A água da chuva era um
novo elemento, diferente da água. Em substituição ao fogo, havia o flogístico, um princípio de
queima presente em todos os corpos. Os sais eram quatro: sal marinho, sal pedra, sal gema e sal
amoníaco, além do ácido simples, ácido vitriolítico, ácido nítrico e ácido marinho, do enxofre simples,
enxofre escuro, enxofre vivo e enxofre dos filósofos,dos metais ouro, cobre, ferro, alumina. . . E ainda
apareciam como elementos os princípios de cristalização, de coagulação, de dissolução, de destilação. . . Até chifre-de-cervo (o material do chifre) aparecia na tabela como um elemento distinto!
Com o passar do tempo, a tradição atômica de parte dos mecanicistas foi penetrando nas
teorias químicas, fundindo-se à tradição dos elementos. Um marco foi o inglês John Dalton, com
sua Lei das Proporções Definidas. Como quase todas as inovações químicas até o século XIX, a
Lei de Dalton era inteiramente experimental.
O que se observava era o seguinte: se reagíssemos 12 g de carbono e 32 g de oxigênio,
obteríamos, sempre, 43 g de gás carbônico. Primeiro ponto importante: as massas se conservam.
Entretanto, se misturássemos 19 g de carbono, em vez de 12, com as mesmas 32 de oxigênio,
continuariam se formando 43 g de gás carbônico, e sobrariam 7 g do carbono. Ou seja, as
proporções de reação são fixas. 12 g de carbono reagem só com 32 de oxigênio; 24 g de carbono
reagem com 64 g de oxigênio; 36 com 96, assim por diante. É diferente de um suco de garrafa
que, quanto mais água se põe, mais transparente fica (mais diluído fica o extrato de suco). Isso
porque o extrato do suco não se funde à água, apenas se mistura a ela; suas partículas ficam
vagando entre as de água. As reações químicas – que têm como produto outra substância, não
apenas “suco + água” – só acontecem em proporções definidas.
Melhor que a lei experimental, entretanto, é a interpretação; embora Dalton não negasse a
idéia de elementos, ele era partidário do atomismo – e sua lei era um bom argumento a favor dos
átomos. É como se em 32 g de oxigênio houvesse tantas partículas quanto em 12 g de carbono,
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que se combinassem uma a uma; a maior massa de carbono indica que as partículas de carbono
são mais pesadas. Assim, em 1803, Dalton propõe seu próprio modelo atômico: Cada substância
é composta por um grande número de partículas esféricas indivisíveis; e o que diferencia os
átomos de uma substância dos de outra são suas massas. Assim, uma reação química entre
duas substâncias nada mais é que as combinações de suas partículas, uma a uma. Vamos usar a
notação do Dalton: um círculo vazio para o oxigênio e um círculo cheio para o carbono. Assim,
podemos escrever a transformação como

Essa notação facilitava especialmente a representação. Com ela, todas as substâncias existentes
poderiam ser escritas, visualmente, como uma combinação de uns poucos elementos fundamentais! A idéia aqui é aquela de que existem elementos primitivos e compostos. Os primitivos (no
nosso caso, e ), são partículas indivisíveis, átomos, e devem ser em número pequeno na natureza; mas as diversas substâncias são formadas de partículas compostas – que depois ficariam
conhecidas como moléculas.
Alguns outros exemplos de elementos na notação de Dalton:

A tabela de elementos de Dalton, publicada em 1808, possuía 36 elementos fundamentais.
Cinco anos depois, Berzelius publica uma nova tabela, com 47 elementos fundamentais e uma
notação ainda mais prática: Cada elemento era representado pelas iniciais de seu nome latino.
Para elementos compostos, as siglas eram justapostas, como fazia Dalton. É a notação que usamos
até hoje.
Mas como saber quais são os elementos fundamentais? Pesquisando exaustivamente; reproduzindo o maior número possível de reações e comparando-as. Quanto maior a variedade de
reações, maior a confiabilidade da escolha dos elementos fundamentais. A nossa escolha acima
foi uma porcaria, porque foi baseada em uma única reação. Mas todos os químicos sabem que
carbono e oxigênio podem também reagir de uma outra forma. Conseguimos reagir 16 g de
oxigênio, a metade da proporção acima, com as 12 de carbono, em um sistema com alta temperatura7 e falta de oxigênio, obtendo um outro tipo de gás, muito mais tóxico e poluente. Isso já
nos leva a uma modificação: temos que supor que as partículas do gás oxigênio sejam formadas
por dois átomos de oxigênio. Assim, usando agora a notação de Berzelius (“O” como símbolo de
um átomo de oxigênio e “C” como do carbono), as duas reações que descrevemos ficam:
7O
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C + O2 → CO2
e
1
C + O2 → CO
2
O 21 quer dizer que cada átomo de carbono reage com meia molécula de gás oxigênio. Como,
na segunda reação, há duas vezes mais moléculas de carbono que de oxigênio, os átomos da
molécula de oxigênio se separam, e fica um átomo com cada carbono. O gás tóxico da primeira
reação é chamado de monóxido de carbono, e o gás carbônico agora será o dióxido de carbono.8
Não vamos mostrar todas as reações para determinar todos os elementos; isso tornaria este
capítulo difícil de ser lido até o fim deste ano. Mas merecem ser citadas algumas das conclusões
que hoje são consensuais.
Além do oxigênio, boa parte dos gases mais comuns (nitrogênio (N2 ), hidrogênio (H2 )) possuem moléculas duplas de si mesmo. Outros (como hélio (He) e neônio (Ne)) têm moléculas de
um só átomo. Claro, há também gases que são composições de átomos diferentes, como o gás
carbônico (CO2 ), a amônia (NH3 ),o metano (CH4 ) e o gás cianídrico (HCN).
Os metais mais famosos são, em sua maioria, elementos distintos: ouro (Au, latim aurum),
prata (Ag, latim argentum9 ), cobre (Cu), ferro (Fe) e zinco (Zn). Portanto, desafortunadamente,
não se podia transformar outros elementos em ouro, prata, cobre ou bronze10 .
Os cristais são combinações de elementos simples, em geral; mas neles importa muito mais
a forma como os átomos estão distribuídos: átomos de carbono, quando ordenados em colunas
com camadas hexagonais, são grafite; quando em estrutura tetraédrica, são diamante.
Algumas outras substâncias que são elementos são o cloro (Cl), o flúor (F), o fósforo (P), o
cálcio (Ca), o sódio (Na, natrium). . . O enxofre (S, sulfur) ficou como nome para um só elemento,
assim como o mercúrio (Hg, hydrargyrum11 ).
Os sais são de fato muitos (produto de quaisquer reações entre ácidos e hidróxidos simples);
o sal de cozinha, por exemplo, é chamado cloreto de sódio (NaCl). O ácido clorídrico passaria a
ser escrito como HCl; o ácido sulfúrico, como H2 SO4 .
As substâncias que formam os tecidos dos seres vivos – proteínas, carboidratos, etc – são
todas formadas por loooongas cadeias de carbono (assim: C-C-C-C-. . . ), alguns deles ligados
a oxigênios e hidrogênios12 (a molécula de hemoglobina, por exemplo, tem 1252 carbonos!!13 ).
Justamente por serem muito grandes, elas são todas retorcidas, e a geometria dessas moléculas,
mais até que para os cristais, é fundamental para prever seu comportamento. Boa parte das
proteínas do corpo tem formatos específicos para, literalmente, se encaixar em outras! Todo
8O

monóxido de carbono é, no entanto, muito menos estável que o dióxido de carbono. Percebemos isso apenas pela
exigência de temperaturas muito altas para obter o composto. O tipo de ligação que existe aí é a de dipolo induzido.
Dessa forma, a molécula não se torna eletricamente neutra e tende a se ligar a outras muito mais facilmente. É por isso
que é um gás tão tóxico; quando o respiramos, ele “gruda” diretamente com a hemoglobina do nosso sangue – que já
não é eletricamente neutra para poder receber o oxigênio que nos mantém vivos. Com essa ligação, nosso sangue perde
capacidade de transportar oxigênio, e nossas moléculas começam a sofrer danos sérios :S Se você não entendeu nada
dessa nota, leia toda a Unidade e depois volte aqui.
9 Sim, é daí que vem o nome Argentina; durante muito tempo os portos de lá foram responsáveis pelo escoamento
clandestino de prata do Peru e do Alto Peru (hoje Bolívia). Depois das Reformas Bourbônicas (século XVIII), o recémcriado Vice Reino do Rio do Prata passou a ser um porto oficial de escoamento da produção, aumentando a riqueza
oficial da província (que até então só tinha mesmo gado :P).
10 O bronze é uma liga baseada no cobre, que é pouquíssimo resistente sozinho. Seres humanos fazem esta liga
desde. . . bem, desde a Idade do Bronze. Geralmente a mistura é feita com estanho (Sn) ou zinco (Zn).
11 Hydrargyrum é o nome em grego para “prata líquida”.
12 Essas moléculas são chamadas de compostos orgânicos.
13 A hemoglobina pode ser escrita como C
2952 H4664 O832 N812 S8 Fe4 .

15

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 4 - Astrofísica

mundo conhece, por exemplo, a estrutura espiral da molécula de DNA – as fitas são longas
tiras de carbono, e os encaixes são sub-moléculas de quatro tipos. Aliás, pesquisar sobre as
sub-moléculas do DNA pode ser uma tarefa interessante!
No total, são pouco mais do que cem tipos de átomos (tá, cem é um número grande, mas é
bem menor que o das milhares e milhares de substâncias que existem), todos listados na Tabela
Periódica, da qual falaremos melhor mais adiante.
Um outro exercício interessante é voltar ao início e rever os elementos dos antigos sob a ótica
do nosso pensamento químico e da nossa visão de mundo. A água, por exemplo: para nós,
ela tem moléculas com uma estrutura bem simples14 : H2 O . O ar atmosférico é uma mistura de
diversos gases (77% de N2 , 21% de O2 , 2% de CO2 , Ne e outros gases). O fogo é resultado da
queima (ou seja, da oxidação) de alguma substância, o que faz com que se libere gás quente, luz
e calor. A terra fofa em que pisamos é resultado da erosão das rochas da crosta terrestre, ou seja,
vários restos de sais, de minerais, misturados a substâncias orgânicas (fruto da decomposição
feita pelos fungos e bactérias) e a algumas minhocas (são os túneis das minhocas que deixam a
terra fofa).
Falamos, no início do nosso argumento, que os tipos de átomos se diferenciam, fundamentalmente, segundo Dalton, pela sua massa e que, a partir das reações, podemos medir essas massas
umas com relação às outras. Retomemos nosso primeiro exemplo: 12g de carbono tendo que se
misturar com 32g de oxigênio. Nesse caso, se dissermos que um átomo de carbono tem massa de,
digamos, 12 U.M.A. (Unidades de Massa Atômica – unidade que acabamos de inventar), teremos
que dizer que a molécula de oxigênio tem massa 32 U.M.A., e um átomo de oxigênio, portanto,
16 U.M.A. Nesse mesmo sistema, o átomo de nitrogênio tem massa 14,o de ferro 56 e o de ouro
197, com a coincidência impressionante de serem todos números inteiros! Ou seja, todas as massas atômicas são múltiplas da massa do hidrogênio, 1 U.M.A.! Um argumento muito similar vai
aparecer daqui a pouco, e nos levar a outras boas conclusões.
Composições Químicas em Massa
Do Universo15
Da Terra
Do Corpo Humano16
H
60,4%
Fe
35%
O
65%
He
36,6%
O
30%
C
18%
O
1%
Si
15%
H
10%
Ne
0,7%
Mg
13%
N
4%
C
0,3%
Ni
2,4% outros
3%
outros
1%
outros 4,6%

1- Repare que o elemento mais abundante do Universo é justamente o primeiro da tabela
periódica; o mais simples e mais leve. E que o segundo mais abundante também é o
segundo mais leve, hehe. Por que isso acontece? De onde devem vir então os elementos
quı́micos?
2- Repare também que os elementos que formam os planetas são bem mais pesados (e raros)
no Universo. Se os planetas (pelo menos os similares à Terra) são formados dos elementos
pesados, onde estão o hidrogênio e o hélio, que deveriam ser a maior parte da massa do
sistema solar?
14 O

gás hidrogênio (hydros = água | gennein = gerar) tem esse nome justamente porque é um gás que, quando
queimado (ou seja, quando posto a reagir com oxigênio, o gerador da oxidação), gera água.
15 Sem contar Matéria Escura, Energia Escura e outras coisas pouco claras (he!) que constituem quase 95% dele. . .
16 A quantidade maior de oxigênio em relação ao carbono deve-se à quantidade de água em nosso corpo.
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3- Porque os elementos quı́micos da atmosfera são mais leves que os da crosta? Isso diz algo
sobre o processo de formação de planetas? O que se deve esperar, por exemplo, da atmosfera
de Mercúrio? E da de Júpiter?

1.2

Estruturas Atômicas

Na nossa descrição atômica, não tocamos ainda em uma pergunta fundamental: como os
átomos, essas esferas maciças de diferentes tamanhos, ligam-se uns aos outros? Até agora, nossa
descrição só falava superficialmente dos átomos: da diversidade deles, de alguns tipos interessantes deles, no máximo sobre a massa de cada um. Mas não nos ocorreu pensar como é cada
átomo, que propriedades ele deve ter, se ele é só um bloco liso de matéria, ou se possui forma e
estrutura específicas.
Voltando à Grécia, podemos encontrar referências à forma dos elementos em Platão (para
quem a idéia de forma era bastante importante). Embora não fosse atomista, Platão parece
pender um pouco para esta direção quando diz que cada um dos quatro elementos – mais o éter
– corresponde a um dos cinco sólidos geométricos: o fogo corresponde ao tetraedro, que corta e
fere com suas pontas agudas; a terra ao cubo, a forma mais compactável; a água ao icosaedro, o
mais “arredondado”, responsável pela sua fluidez; o ar ao octaedro; o éter ao dodecaedro.
Mas Platão não tinha em mente, como Demócrito, a idéia de partículas duras e indivisíveis;
pelo contrário, ressaltava que cada um desses sólidos é composto de triângulos retângulos, de
dois tipos: os isósceles (ângulos 45-45-90) e os do tipo 30-60-90. Com esta visão de inspiração
pitagórica, o filósofo justificava explicitamente a transmutação de elementos: os triângulos poderiam se rearranjar, transformando um elemento em outro. Não é à toa que essa idéia foi citada
não poucas vezes entre os alquimistas medievais.
Entre os químicos modernos atomistas, a discussão sobre estruturas dos átomos veio em
meados do século XIX, quando começaram a ser observados fenômenos elétricos nas reações
químicas. Isso era estranho porque, apesar da comprovada atividade elétrica de diversas substâncias, todas elas eram, em condições normais, neutras. Em 1897, Thompson lançou seu próprio
modelo sobre o átomo: os átomos, agora não tão indivisíveis assim, consistiriam em partículas
negativas, batizadas de elétrons17 , embebidas em um fluido, eletricamente positivo. A partir
de experiências com tubos dos esquisitos raios catódicos, Thompson ainda conseguiu obter uma
razão entre a massa e a carga deste elétron, mas sem obter separadamente as duas grandezas.
Menos de dez anos depois, o modelo foi superado graças aos experimentos de Rutherford,
que consistiam em bombardear folhas de ouro com partículas positivas. Rutherford verificou
que o número de partículas refletidas pela folha de ouro era ordens de grandeza maior que o
esperado, considerando o modelo do átomo de Thompson (uma diferença da ordem de 103515
vezes maior 18 ). Para explicar tal discrepância entre o esperado e o observado experimentalmente, Rutherford bolou um modelo atômico com um núcleo muito pequeno e denso e elétrons
orbitando-o. Exploraremos mais à frente as implicações de um tal modelo.
A demonstração definitiva sobre a “existência” dos elétrons veio somente em 1910, com um
argumento muito bom lançado por Millikan. Ele fez um experimento com pequenas gotas de
óleo eletrificadas, submetidas a um campo elétrico. Fazendo isso várias vezes, ele obtinha a carga
elétrica de cada gota. Colocando em um gráfico, percebia-se o brilhantismo do argumento: as
17 A palavra grega elektron é o nome de uma pedra, o âmbar, que, atritada com lã de carneiro, passa a atrair pequenos
objetos. Os próprios gregos conheciam o fenômeno. Daí, todos os fenômenos similares observados no futuro ficaram
conhecidos como fenômenos elétricos.
18 “Era quase tão incrível como se se disparasse um obus de 15 polegadas contra um lenço de papel e ele fosse defletido para trás,
atingindo você”. Ernest Rutherford.
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cargas se distribuíam em patamares discretos! Todas as gotas medidas tinham cargas que eram
um múltiplo de uma carga fundamental. Afinal, o processo de eletrização de uma gota é um
processo de doar ou arrancar-lhe cargas. Com esse resultado, fica provado que as cargas são
discretas, isto é, que existe um valor mínimo em que se podem dividir as cargas, da mesma forma
que o antigo átomo era a unidade mínima em que um objeto poderia ser dividido. Não só fica
provada a existência da carga fundamental como tem-se um valor numérico para ela! É claro que
o experimento de Millikan foi refeito várias vezes e o valor que ele encontrou foi sendo corrigido;
hoje, temos para a carga do elétron o valor de e = 1, 6 · 10−19 C. Comparando esse resultado com
o do experimento de Thompson, podemos ainda obter a massa do elétron; hoje, seu valor é de
me = 9, 1 · 10−31 kg.
Como dissemos, essa conclusão é muito semelhante à que enunciamos sobre as massas dos
átomos. Usando o mesmo raciocínio de Millikan, seria bastante razoável criar um modelo em que
exista uma partícula nuclear fundamental, de carga positiva19 , que seja equivalente ao núcleo do
hidrogênio, de massa 1 U.M.A. De fato, isso foi proposto por Rutherford em 1919, e a partícula,
batizada de próton (primeiro, em grego). A massa do próton é três ordens de grandeza (103 =
1000 vezes) maior que a do elétron, o que nos permite medir a massa de um átomo com base
somente na massa do seu núcleo.
O próton não dava conta de toda a massa do átomo. O átomo de carbono, por exemplo,
tem massa 12 U.M.A., mas apenas seis elétrons; como um átomo deve ser neutro, ele deve ter
somente seis prótons. Depois de mais e mais experiências, a conclusão foi que o núcleo continha
outras partículas, com a mesma massa que os prótons, mas sem carga elétrica. Essas partículas,
postuladas em 1932, foram batizadas de nêutrons. Com elas, já temos a figura de átomo que é a
divulgada por aí, a imagem “clássica” de átomos – que, entretanto, foi completamente formulada
há pouco mais de 70 anos! Vamos explorá-la um pouco mais.

Podemos dizer que o modelo de Rutherford é o último modelo atômico associado à física clássica; os seguintes foram todos baseados na ou relacionados à mecânica quântica. Possivelmente
por essa razão ele ainda é ensinado nas escolas como “verdadeiro”, e ainda é a imagem mais comum de átomo que as pessoas têm. Sua metáfora clássica, de fato, é inspiradora: átomos são como
sistemas solares em miniatura. Os elétrons, negativos, são atraídos pelo núcleo positivo, como os
planetas atraídos pelo Sol; mas, em vez de cair nos núcleos, os elétrons se mantêm orbitando-os,
fazendo trajetórias elípticas em torno destes (como a força gravitacional, a eletromagnética também depende do quadrado da distancia, como vimos no início do Volume III). Como no Sistema
Solar, o núcleo concentra quase toda a massa do sistema, comprimida em uma pequena esfera,
cujas dimensões são desprezíveis se comparadas aos raios das órbitas.
Hoje, estimamos que a densidade do núcleo é da ordem de 1018 kg/m3 , mas seu raio não passa
de meros 10−15 m. Muito pequeno e pesado. Se um núcleo atômico fosse do tamanho de uma
19 É importante ressaltar que as denominações de carga “positiva” e “negativa” são apenas diferenciações de nomenclatura. As usamos apenas para dizer que o elétron e o próton têm cargas inversas. Dizer que o elétron é que é o negativo e
o próton, positivo, é mera convenção.
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bola de futebol20 , seu peso seria o do satélite marciano Deimos, ou de 1010 baleias azuis, ou 1012
elefantes. Mantendo ainda esse tamanho para o núcleo e colocando-o no centro de um campo
de futebol (por exemplo, o Maracanã), teríamos que os dois elétrons mais próximos estariam nas
arquibancadas. Se quiséssemos ter uma idéia melhor e diminuíssemos o núcleo ao tamanho de
um grão de mostarda, a primeira camada de elétrons ainda teria um raio de cerca de 50 metros.
Essa metáfora do Sistema Solar tem, contudo, alguns problemas imediatos. Em primeiro
lugar, os elétrons todos têm a mesma carga e, portanto, devem interagir muito fortemente entre
si. A menos que a distância entre eles seja muito grande, suas forças de repulsão devem ser
da mesma ordem de grandeza que a força de atração elétron-núcleo. Se é que esse tipo de
configuração pode gerar órbitas fechadas e estáveis, elas seriam de um tipo muito diferente das
órbitas keplerianas em torno do Sol, que têm perturbações bem pequenas dos planetas uns sobre
os outros.
Mais ainda, há o problema da estabilidade na interação entre átomos. O modelo de cinética de
gases da época falava (e ainda fala) de átomos e moléculas com alto grau de agitação, chocandose o tempo todo umas com as outras. Como átomos poderiam passar por isso e ainda manter
a estrutura de vários elétrons em torno de um só núcleo? Mais: átomos se juntam para formar
moléculas, às vezes tão longas quanto as longas cadeias de carbono dos seres vivos. Com tantos
elétrons tão próximos uns dos outros, é possível manter a integridade desses sistemas atômicos
por muito tempo? É razoável acreditar que essas estruturas tão delicadas formem coisas tão
estáveis quanto toda a matéria comum do universo?
Essas questões todas são muito difíceis de modelar e explicar, principalmente pouco tempo
depois do modelo ter sido proposto. Mas as atenções foram concentradas por um problema mais
específico na época: o modelo era instável à luz do eletromagnetismo clássico (=P). Segundo a
teoria geral das cargas eletromagnéticas, cargas emitem radiação quando são aceleradas. Ora,
um elétron orbitando um núcleo sofre constantemente aceleração centrípeta, portanto deve constantemente emitir radiação. Com isso, deve constantemente perder energia, e assim, em poucas
voltas, espiralar na direção do núcleo e se fundir com ele, formando alguma partícula neutra
(de fato, no modelo atual de partículas elementares, prótons e elétrons colidindo podem formar
nêutrons). Fazendo as contas, estimamos que um sistema atômico com as características que
estimamos para ele, segundo o eletromagnetismo clássico, deveria sobreviver por um tempo da
ordem de 10−9 segundos.
Com isso, Niels Bohr publicou, em 1913 (vinte anos antes da descoberta do nêutron), um novo
modelo atômico. No seu modelo, elétrons orbitavam o núcleo mas, mesmo assim, mantinham
um nível fixo de energia – contrariando a teoria. Algo do gênero “se os elétrons da teoria teimam
em não ficar no lugar, coloquemos um postulado que não deixa ele sair”. Mais esquisito que isso,
os elétrons no seu modelo só podiam ocupar certos estados especiais, certos níveis de energia;
isto é, só algumas poucas distâncias ao núcleo eram permitidas para suas órbitas. O Modelo de
Bohr será discutido em detalhes alguns capítulos mais à frente, quando falarmos de espectros.
Por enquanto, basta comentar que o modelo tinha que assumir postulados que fugiam completamente à teoria clássica. Ele foi um dos primeiros passos na direção da teoria quântica que viria
mais tarde.

20 A regra da FIFA diz que uma bola oficial não pode ultrapassar os 70 cm de circunferência. Isso dá cerca de 10 cm de
raio, e cerca de 4000cm3 = 4 · 10−3 m3 de volume.
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Nuvens Eletrônicas

A teoria quântica, quando já completa e consistente, envolveu outros postulados esquisitos e,
com isso, uma maneira bastante diferente de encarar os objetos. Hoje, elétrons nem podem ser
pensados como partículas – apesar de cada elétron ter uma carga e uma massa bem definidas,
como Millikan mostrou e comentamos acima. Ao menos nos átomos, é melhor pensar no elétron
como um padrão de ondas que envolve o núcleo; como uma nuvem de densidades que é estável e
tem um formato bem definido. Voltando à nossa analogia, é como se mantivéssemos a bola de
futebol com peso de Deimos no centro do Maracanã, e enchêssemos as arquibancadas com gelo
seco ou fumaça, de forma que se formasse uma nuvem em forma de cúpula envolvendo, bem de
longe, a pequena e superpesada bolinha.
Na verdade, as nuvens funcionam como a maioria dos quartos de hotel: cada uma delas
pode ser compartilhada por até dois elétrons, desde que tenham sexos, ops, momentos angulares
apontando em direções opostas (é isso aí, eles sequer são partículas, mas têm momento angular
bem definido). Os dois elétrons mais próximos do núcleo compartilham uma nuvem esférica,
conhecida como 1s (s de sharp). É o formato do átomo de hélio, por exemplo. Mas em um átomo
com mais elétrons, eles se colocam em camadas mais distantes; o segundo par também ocupa
uma nuvem esférica, a 2s, que está o dobro de distância do núcleo. O número 2 significa que
essa nuvem (ou orbital) está no segundo nível de energia das linhas espectrais, que veremos mais
à frente. É como se fossem os andares do hotel. Já o terceiro par, ainda no nível 2, ocupa uma
nuvem em formato de haltere. Nesse nível, três pares de elétrons formam três halteres do mesmo
tamanho, orientados segundo os eixos x, y e z. Eles formam o orbital 2p.
Na Tabela Periódica, a ocupação do segundo nível vai acompanhando a segunda linha horizontal de elementos. O Lítio (Li), logo abaixo do Hidrogênio, têm três elétrons, que podem
ocupar qualquer nível (andar), e qualquer orbital (quarto) dentro do nível. No seu nível de energia mais baixo, entretanto, os elétrons ocupam os níveis mais próximos do núcleo. Ou seja: dois
na esfera 1s e um na esfera 2s. O elemento seguinte, Berílio (Be), possui quatro elétrons: as
duas primeiras esferas completas. Daí seguimos um grande espaço em branco e vamos para o
Boro (B), de cinco elétrons. A partir dele, os quartos-halteres do segundo andar começam a ser
ocupados. São três halteres, um para cada par. Assim seguem ao Boro: Carbono (C), Nitrogênio
(N), Oxigênio (O), Flúor (F) e, finalmente, Neônio (Ne), com 10 elétrons. Com isso, o segundo
nível fica completo.
No hotel atômico, cada andar tem cópias (maiores) de todos os quartos do andar de baixo,
e mais alguns novos modelos de quartos, mais exóticos, para mais hóspedes. Assim, o primeiro
nível só possui o orbital esférico, enquanto o segundo nível possui um esférico e três halteres. O
nível 3 então possui o 3s (elementos Sódio (Na) e Magnésio (Mg)), os três do tipo 3p (elementos
entre Alumínio (Al) e Argônio (Ar)) e cinco orbitais de um novo tipo, 3d. Assim, cabem 2 + 6 +
10 = 18 elétrons no terceiro nível.
Mas tem um porém neste hotel: os quartos exóticos são muito caros (cobram muita energia
de seus elétrons), de forma que, em alguns casos, é mais econômico ficar num quarto simples de
um andar superior. Vejamos o Argônio: 18 elétrons, com subníveis 1s, 2s, 2p, 3s e 3p completos.
Entretanto, no elemento seguinte (o Potássio – K), o 19o elétron não ocupa nenhum 3d, mas sim
o 4s! Só depois que o 4s está completo, isto é, para átomos com mais de 20 elétrons, é que o
3d começa a ser ocupado. Aí começa o pedaço central da tabela; na quarta linha, vamos do 3d1
(Escândio - Sc) ao 3d10 (Zinco - Zn). Então preenchemos os halteres 4p.
A linha seguinte mantém o mesmo padrão: 5s, 4d, 5p. Depois 6s, e aí entra o quarto tipo
de nuvem: as 4f. São 7 tipos de nuvem, correspondendo a 14 vagas. No total, o quarto nível
comporta 2 + 6 + 10 + 14 = 32 elétrons. São os elementos lantanídeos. Depois voltamos a 5d, 6p,
e na linha seguinte: 7s, 5f, 6d, 7p. Poderíamos então perguntar pelo quinto tipo de orbital, que
podemos chamar de 5g. Ele apareceria na linha seguinte se. . . a linha seguinte existisse!
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O problema é que não podemos ter átomos com qualquer quantidade de prótons e elétrons;
quando vão se aproximando da ordem dos cem prótons, os núcleos ficam instáveis, quebrando
facilmente (e liberando um monte de energia com isso). Os japoneses de Hiroshima notaram
de uma maneira particularmente desagradável a fragilidade dos elementos muito pesados, em
especial do Urânio. Próximos deste, que é o elemento 92, existem vários elementos que só existem
a partir do decaimento de outros elementos mais pesados, como Ac 89, Pa 91 e Np 93. Além
disso, nenhum dos elementos a partir do Amerício (Am 95) existe na natureza; todos foram
criados em laboratório e não existem por mais tempo que algumas frações de segundo. Repare
que a maioria deles tem nome de cientistas consagrados recentes; veja, por exemplo, Einstênio
(Es 99), Rutherfórdio (Rf 104) e Bóhrio (Bh 107).
4- Escreva a relação de quartos de alguns átomos no nı́vel fundamental, na ordem de ocupação,
seguindo os exemplos:
N (07) - 1s2 2s2 2p3
Cr (24) - 1s2 2s2 2p6 3s2 4d4
(a) Gálio (Ga 31)
(b) Índigo (In 49)
(c) Tungstênio (W 74)
(d) Ouro (Au 79)
(e) Califórnio (Cf 98)
(f) Dozedozia (Dd 144)

1.3.1

Química das Nuvens

Já vimos que os núcleos atômicos são muito muito pequenos, se comparados às nuvens eletrônicas. Assim, embora quase toda a massa de um átomo se deva a seu núcleo, suas interações
com outros átomos se devem quase que somente à sua eletrosfera. Mais que isso: quase que
somente à camada mais externa da sua eletrosfera. Então, o que resta saber é se esses padrões
de nuvens são estáveis. Pelo que nossas teorias indicam, parecem estáveis o suficiente para os
átomos existirem aos montes por aí. Mas, na maioria dos casos, elas podem ficar ainda mais
estáveis quando combinadas. Esse tipo de combinação, que junta átomos em moléculas, é o que
chamamos de ligação química.
Voltando à nossa prosaica analogia, o que podemos dizer é que elétrons se sentem muito
solitários quando estão sozinhos em seus quartos. Mais que isso: gostam de ver andares inteiros
preenchidos. Ou, numa linguagem mais séria: quando a nuvem mais externa é do tipo s ou p,
o estado mais estável para o átomo é tendo estes orbitais completamente preenchidos. Isso é
aprendido na escola de um modo mais místico, como a regra do octeto: “os átomos buscam ficar
com oito elétrons na sua camada mais externa”.
Esse princípio vale para analisar a maior parte dos elementos das duas primeiras e das seis
ultimas colunas da tabela periódica. Assim, elementos da primeira coluna, cujas terminações
são do tipo Ns1, onde N é o número do nível, tenderiam a capturar sete elétrons, ou, mais
realisticamente, perder um. Ao passar pelo segundo processo, a camada mais externa passa a
ser a de um nível abaixo, já completa. Na outra ponta, a penúltima coluna tem átomos com
terminação eletrônica Ns2 Np5 , que só precisam de um elétron a mais pra completar a lotação do
N-ésimo andar.
Assim, se colocarmos para reagir uma quantidade de átomos de cloro (Cl) com outra quantidade de átomos de sódio (Na), o esperado é que cada átomo de cloro roube o elétron sobrando
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dos sódios, deixando ambos estáveis. Com isso, entretanto, os cloros ficarão negativamente carregados (mais elétrons do que prótons) e os sódios, positivamente carregados (mais prótons que
elétrons). Com isso, cloros e sódios tendem a grudar uns nos outros (fazendo o que chamamos
de ligação iônica), formando moléculas dipolares conhecidas como Cloreto de Sódio (NaCl). Esse
tipo de composto é bastante estável, devendo ser portanto bastante abundante. De fato, nós o
conhecemos como sal de cozinha.
Assim, elementos dessas duas colunas fazem combinações estáveis e abundantes, e ainda com
propriedades físicas parecidas - por isso são todos sais. Assim, temos fluoreto de sódio (NaF),
cloreto de potássio (KCl), brometo de lítio (LiBr), etc. De forma bastante análoga, os elementos da
segunda coluna (do tipo Ns2 ) precisam perder dois elétrons, pela regra do octeto; assim, temos
a proporção de dois átomos da penúltima coluna para um da segunda, o que nos leva a outros
sais: cloreto de cálcio (CaCl2 ), fluoreto de magnésio (MgF2 ), etc.
Já os elementos da última coluna, como já têm sua última camada completa, raramente formam ligações químicas ,porque são suficientemente estáveis sozinhos. Por isso têm o nome de
gases nobres. Estes gases podem ser pensados como grandes astros do cinema: os outros átomos
querem ser como eles.
As ligações iônicas só funcionam entre elementos cuja diferença de potencial é alta; basicamente entre elementos extremos da tabela. Para outras ligações, um tipo muito mais comum é a
ligação covalente, em que elétrons são compartilhados entre átomos. Assim, cada elétron compartilhado passa a ocupar, simultaneamente, quartos em dois hotéis. É esse tipo de ligação que forma
o gás hidrogênio (H2 ): dois átomos compartilham entre eles seus únicos elétrons de forma que,
virtualmente, cada um dos dois passa a possuir dois elétrons, tendo seu nível 1 preenchido e,
com isso, sendo como um hélio. Outros gases “puros” se formam do mesmo jeito: os oxigênios,
com seis elétrons na última camada, compartilham dois elétrons, formando O2 ; já os nitrogênios,
com cinco elétrons, compartilham três, formando N2 . Carbonos talvez pudessem compartilhar
quatro elétrons entre si, se isso fosse geometricamente possível.
A essa altura, é importante notar que o hidrogênio, por ser o mais simples, é de longe o
elemento mais abundante no universo. Assim, os compostos com hidrogênio, simples e leves,
devem ser bastante abundantes na Terra e nas nuvens de gás universo afora. Citando as combinações com os primeiros elementos das colunas p, podemos verificar isso: metano (CH4 ), amônia
(NH3 ), água (H2 O), ácido fluorídrico (HCl). De fato, quando se estuda compostos orgânicos,
parte-se do pressuposto de que toda terminação livre de uma cadeia carbônica é preenchida por
algum átomo de hidrogênio, como se ele fosse um ruído de fundo.
Vamos analisar melhor a geometria das ligações covalentes, analisando seu exemplo mais
importante: as ligações do carbono. É justamente a necessidade de quatro ligações do carbono
que o permite fazer ligações longas e estáveis, dando origem aos compostos orgânicos, daí sua
importância. Mas vejamos: a lista de ocupação do carbono isolado, no estado mais estável, é
1s2 2s2 2p2 . Mas a camada 2s está enterrada sob os halteres 2p, de forma que só dois elétrons, geometricamente falando, estão disponíveis para emparelhamento. Isso deixaria um haltere inteiro
não-preenchido. Assim, um carbono em ligação passa necessariamente por duas transformações.
A primeira é perder um elétron do 2s para o 2p, passando ao estado mais excitado 1s2 2s1 2p3 , ou,
separando mais detalhadamente:
1s2 2s1 2p1x 2p1y 2p1z
Assim, neste estado mais excitado (e mais adequado para ligações químicas), a esfera 2s e
cada halter 2p têm um único elétron cada; cada um desses quartos está esperando um segundo
elétron com spin oposto, para emparelhar e se estabilizar. Ótimo, mas ainda resta o problema da
geometria esférica do 2s. Mas os quartos são nuvens eletrônicas, e nuvens podem se distorcer na
presença de outras cargas. Essa deformação é o que chamamos de hibridização do carbono:
suas nuvens eletrônicas se tornam híbridas, misturadas. Assim, em carbonos saturados (que
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fazem quatro ligações com quatro átomos diferentes), a esfera + três halteres se deformam em
quatro semi-halteres, igualmente distantes entre si – tomando a forma de um tetraedro. E olha
onde fomos reencontrar as formas dos elementos platônicos!

Figura 1.1: Geometria das Hibridizações
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Como toda lei química, a regra do octeto vale só pra uns 40% dos casos (60% são as exceções à regra). Mesmo elementos das colunas que estávamos analisando podem se hibridizar de
maneiras mais exóticas. Veja, por exemplo, o caso do fósforo pentabromídeo, PBr5 . Isso mesmo,
um fósforo fazendo cinco ligações! Neste caso, sua última camada passa de 3s2 3p1x 3p1y 3p1z para
3s1 3p1x 3p1y 3p1z 3d1z2 , e seus elétrons se distribuem no formato de uma bipirâmide trigonal (dois
tetraedros grudados por uma face). É uma ligação esquisita, com o fósforo num nível de energia
não muito estável, mas o PBr5 pode ser visto por aí, amarelo e reativo.
Mas as exceções à regra do octeto não são sempre bizarras assim; no geral, a regra não vale
para nenhum dos elementos da parte central mais baixa da tabela (chamados, portanto, elementos
de transição), cujos orbitais externos são do tipo d. Muitos deles inclusive têm mais de uma
forma de ionização comum; um exemplo é o ferro, que pode tanto se estabilizar perdendo dois
elétrons, como no óxido ferroso (FeO) ou perdendo três, como no óxido férrico (Fe2 O3 ). Ambos
são encontrados em abundância, tanto na Terra como em asteróides por aí.
Um outro tipo ainda comum de ligação entre elementos de transição são as ligações metálicas. Aqui a coisa fica ainda mais platônica: cada metal ou combinação de metais tem sua forma
própria (qualquer um que esculpe pedras sabe disso), que funcionam como módulos de repetição infinitos, que chamamos de estruturas cristalinas. Nesta estrutura, os núcleos atômicos e
seus elétrons mais próximos ficam fixos, de forma bastante simétrica, enquanto os elétrons mais
externos fluem quase livremente de um átomo a outro, ao longo da estrutura. Se os pareamentos
de elétrons de spins opostos podem ser comparados, como fizemos, à formação de casais, então
as ligações metálicas são como imensos bacanais.
Por último, existem moléculas que, sob certas condições de temperatura e pressão, podem
também formar cristais, valendo-se de ligações intermoleculares. O próprio sal de cozinha, graças à
forte polaridade de suas moléculas, tende a ficar bastante condensado e formar estruturas. Quem
nunca viu, procure ver pedras de sal grosso. Mas o exemplo mais forte de ligação intermolecular
é aquele encontrado na água (em especial, nos cristais de gelo). Para entender sua estrutura
cristalina, precisamos recorrer novamente à geometria. Com quatro elétrons nos orbitais 2p, o
oxigênio com duas ligações se distribui em formato de um triângulo plano, com uma ligação
(no caso, um H) em cada ponta, e uma terceira ponta livre com dois elétrons. Essa terceira
ponta, negativa, contrasta com os hidrogênios positivos nas outras pontas, estabelecendo uma
certa polaridade. Com isso, hidrogênios de outras moléculas são atraídos pelo pólo negativo,
formando o que chamamos de ponte de hidrogênio. Assim, com ângulos de 120o entre cada ligação,
as moléculas de água, quando congeladas, tendem a formar estruturas hexagonais, que produz
os padrões tão bonitos dos cristais de neve.
Para terminar o assunto, fiquemos com uma piada clássica, terminando por este volume a
nossa analogia elétrons-pessoas:
- Como um elétron faz pra se suicidar?
- Pula de uma ponte de hidrogênio.

1.3.2

Física das Nuvens

Como vimos, o formalismo das nuvens eletrônicas consegue explicar de forma simples a
maior parte das ligações entre os elementos e, assim, da formação das substâncias; em outras palavras, os modelos quânticos dos átomos dão o fundamento teórico da Química. Mas podemos ir
mais além; além de fundamentar a Química, os modelos quânticos da matéria fundamentam também muitas das propriedades físicas que são observadas no cotidiano – todas as que dependem
de propriedades da matéria.
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Essa história começa na segunda metade do século XIX, no desenvolvimento da termodinâmica. Nas últimas décadas do século, cresceu a corrente que procurava explicar os fenômenos
térmicos usando a idéia de átomos. Eram os chamados atomistas; um dos maiores advogados
desta interpretação era Ludwig Boltzmann, quem ainda estudaremos. A idéia é a seguinte: a
matéria é composta de átomos, constantemente agitados, seguindo movimentos aleatórios e se
chocando uns com os outros. Nessa interpretação, a temperatura mede o grau de agitação dos
átomos: quanto maior a temperatura de um corpo, maior a velocidade média de suas partículas.
Os átomos só estão parados quando estão à temperatura do zero absoluto.
Havia também os que eram contra a idéia de átomo, os chamados energicistas. Muitos grandes
físicos eram energicistas. Entretanto, conforme os modelos atômicos foram se aprimorando e se
tornando instrumentos mais poderosos de explicação, o seu numero de adeptos foi crescendo.
Nas primeiras décadas do século XX, já estava estabelecida a vitória do atomismo na termodinâmica, ou seja, a vitória da idéia de explicar os fenômenos térmicos a partir de movimentos
de muitas partículas. Dessa forma, hoje, o termo termodinâmica é visto quase como sinônimo de
mecânica estatística.
A partir desse mote, e mesmo usando modelos atômicos relativamente simples (como o de
Rutherford), podemos descrever os estados físicos dos objetos. Peguemos o gelo como exemplo:
a temperaturas abaixo de zero Celsius, a agitação das suas moléculas é suficientemente pequena
para que a estrutura cristalina de ligação dos átomos se mantenha. Nessa situação, as moléculas
H2 O formam um cristal,sólido, com os núcleos formando estruturas hexagonais (graças ao formato natural da molécula de H2 O). Passando dessa temperatura, a agitação rompe a estrutura; o
objeto perde a forma fixa, os átomos ficam livres em camadas que deslizam umas sobre outras, e
temos água líquida. Depois dos 100o C, a agitação é ainda maior que a tensão que o líquido pode
suportar e as moléculas ficam inteiramente livres, sem conseguir ao menos manter seu volume:
trata-se de um gás. Aquecendo mais ainda, a própria estabilidade atômica é ameaçada: a agitação dos elétrons vai fazendo com que eles se soltem, um a um. Mais que um gás de átomos, é
um gás de núcleos e elétrons livres! – o que chamamos de plasma. Nas estrelas, as temperaturas
são altas o suficiente para que quase toda matéria presente nelas esteja neste estado. Uma coisa
interessante é que podemos associar cada um desses quatro elementos aos quatro estados da
matéria: terra ao sólido, água ao líquido, ar ao gasoso, fogo ao plasma21 22 .
Outra importante classe de propriedades físicas a serem explicadas é a das propriedades
elétricas. Por exemplo, existe uma distinção bem clara em materiais que conduzem bem a eletricidade, como metais, e materiais que não conduzem, como borracha. Revendo alguns parágrafos
atrás, fica fácil explicar essa distinção: com elétrons livres e promíscuos, que podem facilmente
se mover pela estrutura, fica fácil transmitir através de metais uma determinada concentração
de carga. Mas diversas outras propriedades podem ser explicadas a partir das elétricas, como o
atrito e as texturas dos corpos; ensaiamos algo neste sentido no capítulo de Mecânica de Newton,
Volume III. Deixaremos ao leitor mais reflexões sobre a estrutura da matéria.
5- Explique a pressão exercida por um fluido (nas paredes de uma panela de pressão, por
exemplo) em termos dos seus átomos. Se aumentarmos a temperatura desse fluido, como
isso influencia a pressão exercida por ele?
6- Olhando a tabela periódica, o que você poderia dizer sobre os elementos que têm maior
ponto de fusão e ponto de ebulição?

21 Apesar de existirem diferenças significativas entre o fogo e o plasma convencional, este é o estado mais próximo para
se descrever o fogo.
22 Há há! O Condensado de Bose-Einstein ficou de fora!
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Luz
Depois do Hug-Bug ter olhado para cima e ter seus olhos ofuscados por aquela bola branca
que emanava calor e claridade, ele percebeu que aquele fenômeno era interessante.
Assim como a estrutura da matéria, como visto no capítulo passado, aquilo que impressionou
o Hug-Bug também foi tema de várias (e acaloradas, com perdão do trocadilho) discussões. Mas
até antes dessas discussões sobre a natureza da luz, nossos antepassados já tinham encontrado
meios de aplicá-la a soluções de problemas diários! Podemos encontrar provas disso até na
Bíblia, por exemplo: o livro do Êxodo (38:8) fala como Bezalel construiu uma pia e sua base
(instrumentos cerimoniais) a partir dos “espelhos das mulheres” – acredita-se que essa passagem
data de 1200 a.C. Esses instrumentos ópticos são os antepassados dos que temos hoje, claro, bem
diferentes. Os espelhos daquela época eram feitos através do polimento do cobre, do bronze
e, depois, de uma liga de cobre chamada, em latim, de speculum. Espelhos desse tipo já foram
encontrados em sítios arqueológicos do Egito antigo, datando de 1900 a.C.
Nós bem sabemos que os gregos antigos tinham a mania de teorizar sobre as coisas (hoje a
gente chama essa mania aí de filosofia). As idéias sobre a luz se desenvolveram juntamente com
a concepção de estrutura da matéria. Adiante, começou-se a investigar não só a forma da luz
como um material, mas também o seu comportamento que observamos. Euclides enunciou em
seu livro Catoptrics algumas das leis que para nós são bem familiares: a propagação linear da
luz e a lei da reflexão1 . Heron de Alexandria tentou explicar esses fenômenos dizendo que a luz
percorre o menor caminho permitido entre dois pontos. Sabe-se também que nessa época já havia
um conhecimento empírico sobre as propriedades refrativas dos meios e do comportamento de
lentes – Aristófanes faz alusão a um vidro usado para queimar coisas através da luz do sol
(claro, não nesses termos!), na sua peça As Nuvens (424 a.C.), e Platão fala sobre os objetos “se
quebrarem” quando vistos através da água no seu tratado A República.
Estudada mesmo a refração só começou a ser com Cleomedes (50 d.C.) e Ptolomeu (130
d.C.) que tabelaram medidas para ângulos de incidência e refração através de vários meios. Até
antes disso o filósofo romano Sêneca já havia notado que um copo cheio de água servia para
amplificação de imagens.
O Império Romano do Ocidente ruiu, junto com a sua herança intelectual grega. Mas o Império do Oriente, com sede em Constantinopla (atual Istambul, na fronteira da Turquia com o
continente europeu propriamente dito), continuava mantendo suas fortes raízes gregas. Todos os
1 Para pegar bem a diferença entre o conhecimento grego clássico do mundo e o conhecimento produzido no mundo
helenístico, veja a analogia com os modelos de universo. Enquanto Aristóteles e seus contemporâneos discutiam conceitualmente modelos de universo centrados na Terra, no Sol, na Lua ou em alguma outra coisa, baseados em argumentos
filosóficos muito fortes sobre a ordem que o mundo deveria ter, Ptolomeu estava mais preocupado com as previsões numéricas do comportamento dos céus. Daí que adotou o modelo conceitual aristotélico, por alguma preferência especial,
e o muniu com uma estrutura matemática (geométrica) precisa e que fazia previsões quantitativas. Para mais detalhes,
ler Capítulo 1 do Volume Mecânica.
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intelectuais que ainda restavam na Roma original e no ocidente afluíram pra la, e não viram nascer na banda ocidental aquele tipo estranho de sociedade germânica e cristã que estava surgindo.
De toda forma, o clima não era mais para continuar discussões sobre a natureza das coisas.
Mas foi neste Império Bizantino que os árabes no século VII, tendo passado por uma avassaladora reforma religiosa que varreu o mundo a partir da península arábica e lhes deu um domínio
cultural que ia de um lado até o Rio Indo, do outro cobrindo toda a metade norte da África e a
Península Ibérica, descobriram a cultura grega e a cultura helenística. Foi onde os velhos textos
foram ressuscitados. A península ibérica (o chamado Califado de Córdoba) foi um dos grandes
centros de saber daquele mundo; onde Platão e Aristóteles renasciam, de pele morena e religião
muçulmana.
Durante suas peregrinações, os árabes redescobriram os tratados gregos antigos, e, com eles,
boa parte do avanço dos estudos sobre o comportamento da luz. A óptica acabou caindo nas
mãos de Al-Hazen, que tornou as leis da reflexão mais elaboradas, colocando os ângulos de
reflexão e incidência no mesmo plano. Ele também estudou espelhos esféricos e parabólicos,
além de dar uma descrição detalhada do olho humano.
O trabalho de Al-Hazen começou a ser descoberto pelos intelectuais ocidentais lá pelo século
XIII, sendo até traduzido para o latim, influenciando o trabalho de, entre outros, Francis Bacon
que viu o potencial de se usar lentes para corrigir problemas de visão ou até para a construção de
instrumentos para a observação do céu (os telescópios). Bacon também teorizou sobre a maneira
que a luz atravessa essas lentes. É interessante notar que, já pelo meio do século XIV, datam
pinturas de monges usando óculos. É dessa época também o surgimento de um líquido de
mercúrio que os alquimistas usavam para esfregar atrás de vidros para a construção de espelhos.
Cientes das potencialidades dos instrumentos ópticos conhecidos, os cientistas da época começaram a construir equipamentos a partir deles. Um importante acontecimento foi o desenvolvimento do telescópio.
No dia 2 de outubro de 1602, Hans Lippershey, um construtor de óculos holandês, tentou
(sem sucesso) patentear o primeiro “óculo de perspectiva”, muito útil para navegação; há outros
de seus contemporâneos que clamam igualmente a autoria (embora ele tenha sido consagrado
como o inventor original). Quem logo tomou conhecimento disso foi o italiano Galileu Galilei,
que prontamente construiu o seu próprio, retomando a antiga prática hug-buguiana de olhar
para cima e ver o céu (agora com seus novos óculos). Johannes Kepler, o astrólogo alemão,
também pegou a idéia, construindo uma versão modificada do original2 .
A partir de observações sobre o funcionamento desses aparelhos (o microscópio também
havia sido inventado naquela época), Kepler chegou numa aproximação da lei da refração para
ângulos pequenos, na qual ângulos de incidência e transmissão são proporcionais (aproximações
empíricas dessa lei já não eram novidade, como a do árabe Ibn Sahl, 984, e a do inglês Thomas
Harriot, 1602). No seu livro Dioptrice (1611), Kepler detalha o funcionamento dos telescópios
Galileanos e Keplerianos, do microscópio, fala da sua aproximação da lei de refração e ainda faz
um estudo sobre imagens virtuais, reais, inversão de imagens, ampliação e redução.
Depois da publicação do Dioptrice, o holandês Willerbrord Snellius (ou Willerbrord Snel van
Royen) finalmente modela matematicamente, e não empiricamente, o problema. Conseguiu,
portanto, descrever precisamente como raios de luz são redirecionados ao passarem de um meio
para outro. Apesar de o trabalho de Snel não ter sido publicado, o francês René Descartes
tomou conhecimento dele e publicou, sem seu livro La Dioptrique (1637), a formulação da lei que
hoje nos é familiar: a lei dos senos. Descartes diz ter chegado a esse resultado a partir do seu
modelo que dizia que a luz era uma “pressão” que era transmitida através de um meio elástico
instantaneamente, como vemos no trecho a seguir:
2 Kepler trocou a ocular côncava por uma convexa, do mesmo modo que Francisco Fontana, de Nápoles, havia feito
com o microscópio. Para mais detalhes sobre a construção dos telescópios, ver unidade 4 do volume III.
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(. . . ) perceba a natureza que eu atribui a luz, quando disse que é nada além de certo
movimento ou ação concebida num meio sutil, que preenche os poros de todos os
corpos.
Outras deduções da lei dos senos (ou lei de Snel, ou ainda lei de Snel-Descartes) incluem a de
Pierre de Fermat, que concluiria esta lei através do seu princípio do tempo mínimo: baseado no
de Heron (que dizia que a luz percorria o caminho mínimo permitido entre dois pontos), Fermat
disse que a luz não percorre o caminho mínimo, mas sim um caminho cujo tempo associado ao
percurso seja mínimo.
Mas uma pergunta, uma bem importante, estava passando despercebida: dentro da nossa
discussão sobre a composição do mundo: o que é luz?
Os atomistas gregos sugeriam que a luz também era formada por átomos, como todas as outras coisas. Com o retorno das idéias atomistas a idéia que a luz era uma partícula ganhou força,
tendo Newton como um dos principais partidários dessa hipótese. Entretanto, existia outra corrente, que defendia que a luz consistia de ondas, esta visão tinha partidários igualmente fortes,
como Robert Hooke3 e Christian Huygens4 . Os argumentos dos que defendiam a interpretação
“atomista” eram que a luz se propagava em linha reta, era refletida em interfaces e tinha sua
trajetória desviada ao mudar de meio. Porém, todas essas propriedades também eram compartilhadas por ondas, e ainda mais: a luz se desviava para o lado contrario que deveria caso fosse
uma partícula, quando mudava de meio. O que fez com que a hipótese da luz como partícula
perder muita força, pois certos comportamentos – como os de interferência (o fato de dois raios
de luz não se alterarem quando se cruzam) e os de difração (o “espalhamento” da luz ao passar
por obstáculos), fenômenos muito bem explicados pelas interpretações ondulatórias de Huygens,
faziam com que a idéia da luz ser uma onda fosse predominante.
Porém o golpe final a interpretação da luz como partícula se deu no século XVIII, com o
experimento de fenda dupla, feito por Thomas Young. Após a luz passar por duas fendas muito
pequenas, elas atingiam um anteparo e mostravam um padrão de interferência (semelhante ao
que ocorria com o som ou ondas em líquidos), algo impossível de se prever com a interpretação
como partícula5 .
Além disso, uma das previsões mais importantes da teoria corpuscular era a de que a velocidade da luz num meio mais refringente (a água, por exemplo) deveria ser maior que num meio
menos refringente (como o ar) – a teoria ondulatória previa justamente o contrário. A primeira
mensuração de precisão confiável realizada foi a de Léon Foucault, confirmando a ondulatória.
A interpretação ondulatória acabou ganhando. A sua formulação final só veio no fim do século XIX, de um ramo inesperado, como costuma acontecer. Os modelos físicos sobre os fenômenos elétricos e magnéticos – que escapavam quase inteiramente à explicação mecânica do mundo tiveram um enorme crescimento em numero de experiências diferentes e sistemáticas, bem como
em teorias bem construídas sobre o assunto. As teorias sobre esses assuntos rapidamente caminharam para uma unificação, conforme foram sendo descobertos que correntes elétricas geravam
efeitos magnéticos e vice-versa – desembocando, enfim, nas famosíssimas Equações de Maxwell
do Eletromagnetismo. Essas equações são com muita freqüência comparadas às Leis de Newton
da Mecânica, em sua simplicidade, abrangência, mas mais importante: no seu papel como leis
fundamentais de toda uma classe ampla de fenômenos que permeiam o universo.
As equações de Maxwell são como as de Newton em outro aspecto: elas admitem uma infinidade de fenômenos, dependendo das condições iniciais. Em outras palavras, são equações que
admitem muitas funções como respostas – o mais importante papel delas não é dizer tudo o que
3O

mesmo da lei das molas.
ajudou na formulação do cálculo e também fez várias descobertas em astronomia, como várias nebulosas interplanetárias e foi o primeiro a separar a nebulosa de Órion em várias estrelas, entre outras coisas.
5 Esse tipo de experimento foi usado também para mostrar comportamentos ondulatórios em elétrons, no século XX!
Isso será discutido mais à frente.
4 Ele
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é possível, mas (i) limitar o que, em tese, não é possível, e (ii) dizer como certas coisas possíveis
(e observadas) se comportam.
Mas isso não significa que cientistas envolvidos em certos debates não possam se aproveitar de
certas derivações das equações para defender seus pontos de vista. De fato, uma solução muito
interessante admitida pelas Equações de Maxwell é a seguinte: um campo elétrico, oscilando em
um certo plano, que faz gerar um campo magnético oscilando no plano perpendicular, e esses
dois campos conjuntos se propagando retilineamente!
Em 1888, Hertz conseguiu gerar as ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell, que de
fato se propagavam na velocidade da luz (eram o que chamamos de ondas de rádio). Daí a
identificação: luz é uma onda eletromagnética! Para esclarecer a idéia, façamos uma discussão
genérica sobre ondas.

2.1

As Ondas

Vamos então a uma descrição mais formal da idéia de onda.
Como vimos no Volume 2, a nossa tradição de como tratar problemas físicos envolve reduzir
tudo à física de movimentos, isto é, fundamentar a física numa mecânica. É isso o que vamos
fazer aqui, começando o nosso discurso sobre ondas com a idéia de movimento oscilatório.
O termo “oscilação” é bem genérico, e acho que todos têm alguma noção intuitiva sobre
isso. O exemplo astronômico mais significativo do que poderíamos chamar de oscilação é o das
estações do ano. Pense no calor e no frio como um par de opostos. Regularmente eles se alternam
na dominância do tempo. O frio vem com toda a sua força, trazendo o vento, o gelo e a neve, e
instaura os tempos do inverno. Mas justo quando atinge o seu máximo, começa a enfraquecer
(senão o máximo não teria sido o máximo, haha), dando lugar ao calor, fazendo o Sol subir,
derretendo o gelo, trazendo ares quentes e o verão.
Os chineses antigos foram especialmente sensíveis a essas oscilações da natureza. Eles nunca
tiveram uma teoria de partículas indivisíveis, como a que discutimos no capítulo anterior; essa
idéia de partícula indivisível não faria muito sentido na visão de mundo deles. Em vez disso,
enxergavam a natureza como um jogo de dois princípios, um conjunto de oscilações entre dois
pólos: o Yin, tudo o que é interior, escuro, frio, feminino, o espírito do vale; e o Yang, masculino, exterior, calor, luz e montanha. As estações do ano eram só um exemplo dessa oscilação;
processos similares aconteciam com a vida da sociedade, com o corpo humano, com os sentimentos. . . Esse princípio chegou mesmo até a matemática: os ábacos chineses tinham pedrinhas
vermelhas e pedrinhas negras, que se compensavam, quando se somavam (por exemplo, três
vermelhas com uma preta equivalem a duas vermelhas). No Ocidente, as “pedrinhas pretas” só
foram elaboradas muitos séculos mais tarde, sob o nome de números negativos.
Se quisermos uma expressão algébrica que descreva o comportamento da temperatura ao
longo do tempo deve ser uma função periódica. As funções periódicas mais simples que temos à
mão são as funções trigonométricas.6
Vamos mudar para um exemplo mais mecânico: um pêndulo. Um pêndulo, em situação de
repouso, permanece parado, vertical, com seu peso quase todo concentrado na ponta inferior.
Até que alguém resolve puxá-lo para um lado, levantando um pouco o peso (o pêndulo só pode
se mover em arcos de círculo). Soltando-o, o peso da extremidade faz com que ele caia e ganhe
velocidade com isso, se dirigindo à posição de equilíbrio (onde o peso está o mais baixo possível).
Contudo, a situação agora é outra: a gravidade o acelerou, de forma que, quando ele atinge sua
posição original, sua velocidade é alta. Assim, ele passa da posição de equilíbrio, e começa a subir
para o outro lado, desta vez sendo desacelerado para o outro lado. Ao atingir, do outro lado, a
mesma altura para a qual ele foi puxado, sua velocidade volta a zero. Lá está ele então, suspenso
6 Ver

Funções Trigonométricas no Apêndice B, do Volume III.
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e imóvel, por um único instante. Prestes a cair novamente. Ele vai acelerar de novo, tendo o seu
máximo de velocidade no mínimo de altura, para subir outra vez e repetir o movimento.
Pêndulos no nosso mundo só repetem essa oscilação poucas vezes, pois o atrito com o ar vai
freando, fazendo com que ele suba menos a cada ciclo. Mas, numa situação ideal (a mesma do
piso perfeitamente liso do Galileu e da inércia), o movimento continuaria para sempre, nesse
conflito de dois princípios: por um lado a força (no caso, a gravidade) que tenta restaurá-lo à
posição original, e por outro a sua inércia que tende a manter seu movimento, qualquer que ele
seja. Ou, se preferir, um conflito permanente entre energia potencial e energia cinética.
Novamente, podemos descrever isso com gráficos e equações. Podemos medir a cada instante
o ângulo que a haste do pêndulo faz com a vertical e fazer um gráfico de como esse ângulo
varia ao longo do tempo. Se as oscilações forem pequenas, conseguimos uma curva que é muito
simples:

Correspondente à seguinte função do ângulo ψ pelo tempo t:
Ψ(t) = A cos(ωt)
Essa função tem dois parâmetros, A e ω. A corresponde ao quanto o pêndulo se afasta da
sua posição de equilíbrio (repare nos valores que o ângulo assume quando o cosseno é igual a
1 ou -1). Isso diz o quão “ampla” é a oscilação, e por isso é o que chamamos de amplitude da
oscilação. No caso do pêndulo, a amplitude depende basicamente do tamanho do puxão que ele
sofre,ou de qual é a altura de que ele cai na primeira vez.
Já ω mede as distâncias entre as cristas no gráfico. Repare que, tirando o máximo em zero, o
primeiro máximo do gráfico ocorre quando ωt = 2π, ou seja, quando t = 2π
ω . O segundo pico,
6π
quando t = 4π
,
depois
t
=
,
etc.
Ou
seja,
o
tempo
que
leva
para
o
padrão
se
repetir, o período
ω
ω
da oscilação, vale T = 2π
.
ω
Ômega então é uma forma de medir o período da oscilação. Na verdade, é o inverso do
período. Reescrevendo a equação, podemos olhar por esse outro lado: ω = 2π
T . Isso significa
que ω é uma espécie de “velocidade”, que mede quão rápida a oscilação ocorre,ou quantas oscilações ocorrem por segundo. Isso é o que chamamos de freqüência da oscilação (freqüência
angular, no caso).
Diferente da amplitude, que é bastante arbitrária, a freqüência de uma oscilação é uma característica “natural” do sistema em questão, isto é, depende das características internas do sistema.
No caso do pêndulo, por exemplo, pode-se mostrar que essa freqüência depende somenteqdo
comprimento L da haste do pêndulo e do valor g da aceleração da gravidade, na forma ω =
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Você pode mesmo testar isso empiricamente! Faça um pêndulo com barbante, e veja como varia a
freqüência da oscilação conforme se aumenta ou se diminui o comprimento do barbante; depois,
vá até a Lua e verifique a variação da freqüência com um valor diferente de g.
Há uma outra maneira de definir freqüência, que será mais útil para nós. Em vez de medir
a freqüência em radianos/segundo (quantos radianos, desse cosseno da oscilação, se percorre
em um segundo), podemos medir em ciclos/segundo (quantas oscilações completas acontecem
por segundo). Essa freqüência “linear”, que normalmente chamamos só de freqüência, será
mais usada por nós. Como durante um período, por definição, ocorre só um ciclo, então essa
freqüência é o inverso do período:
ν=

1
T

, e costuma ser medida em Hertz (1 Hertz =1 s−1 – ver Análise Dimensional). A freqüência
“linear” e a freqüência angular são só duas formas diferentes de descrever o mesmo conceito; do
que vimos acima, dá pra ver que elas estão relacionadas de um modo bem simples: ν = 2πω.
O conceito de onda é bem parecido com o de oscilação. Muitas pessoas, na verdade, gostam
de definir ondas como “movimentos oscilatórios que se propagam pelo espaço”. Considere,
por exemplo, você e um grupo de amigos na arquibancada de um estádio de futebol. Num
dado momento, vocês começam a levantar e se sentar periodicamente. Cada um de vocês está
executando um movimento oscilatório. Agora imagine que o estágio esteja cheio; as pessoas já
estarão prontas para propagar a sua oscilação. Você levantar vai fazer com que a pessoa a seu
lado levante logo depois, que vai fazer levantar também a próxima; e o movimento oscilatório
de sentar e levantar vai se propagando ao longo da torcida - constituindo o famoso ritual do
“Oôlaaah!”. Da mesma forma funcionam as ondas no mar, oscilações da água que se propagam
até atingir a areia. Um barco parado sobre a água se move apenas subindo e descendo, oscilando
segundo um cosseno, enquanto o padrão das ondas vai mudando sob ele.
Oscilações ocorrem em sistemas fechados, com limites bem definidos; ondas, por outro lado,
funcionam em sistemas abertos, percorrem o espaço até não poderem mais. Muitas ondas são
produzidas a partir da repetição de padrões oscilatórios localizados.
Considere por exemplo a produção do som, a partir de um diapasão ou de uma corda que
vibra. A corda oscila presa entre suas duas extremidades. Em cada máximo dela, entretanto, ela
agride o ar à sua volta, chutando as moléculas de ar para longe dela. Essas moléculas, subitamente jogadas como num arrastão, batem em outras moléculas, que acabam sofrendo o mesmo
impacto e repassando para ainda outras moléculas. Cada molécula não vai muito longe nesse
processo, mas o padrão gerado pela corda se propaga infinitamente, de molécula em molécula,
de camada em camada de ar.
Ondas de som são, na verdade, ondas de pressão; em cada momento existe uma camada
de ar em que as moléculas estão mais comprimidas que no entorno. Esse padrão continua se
propagando até que, eventualmente, atinge um ouvido humano. Ouvidos humanos têm uma
fina membrana, o tímpano, que é bastante sensível a variações de pressão no ar, a enxurradas
de átomos empurrados pelo padrão. Quando a membrana é comprimida, nossos nervos são
acionados, e aparece um som na nossa mente.
7- Se o som se propaga no ar, ele também se propaga em outros meios, como em sólidos ou
lı́quidos? Se sim, ele se propaga melhor ou pior nesses outros meios?
Há uma diferença importante entre as ondas de som e as ondas do mar. Enquanto estas são
oscilações que sobem e descem, perpendicularmente ao sentido da propagação, as ondas de som
fazem as partículas oscilarem no mesmo sentido da propagação. Você pode visualizar isso com uma
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mola de brinquedo daquelas bastante compridas. Mantenha a mola parada e esticada. Agora
puxe a mola para cima; você gerará uma corcova que vai se propagar até a outra extremidade
da mola. Cada ponto da mola vai então subir e descer. Mas se quiser fazer o análogo a ondas
de pressão, você deve, em vez disso, empurrar a mola para a frente, comprimindo o início dela.
Assim, a parte comprimida (mais escura) vai percorrer a mola toda, até a outra extremidade, e
cada ponto da mola vai se comprimir quando a onda atingi-lo e descomprimir depois que ela
passar.
Na verdade, ondas no mar são uma mistura dos dois tipos: há a propagação longitudinal
de pressão e a oscilação transversal do líquido. Variações desse tipo, entretanto, não mudam o
caráter geral do fenômeno, que é o que estamos discutindo.
Vamos agora à matematização do fenômeno. Como as oscilações, ondas também tem suas
freqüências características, que servem para identificar a “natureza” da onda. Notas musicais
diferentes, por exemplo, correspondem a freqüências diferentes das ondas sonoras. As amplitudes de uma onda, por outro lado, dizem quanto de energia elas carregam (lembre-se da energia
potencial do pêndulo; quanto maior a energia que você o dá levantando-o, maior é a amplitude).
Caixas de som com um volume mais alto emitem ondas com amplitudes maiores.
Mas não basta caracterizar as oscilações que as ondas geram; é preciso também caracterizar
sua propagação. É por isso que se fala em velocidade de propagação das ondas (velocidade
no sentido vetorial da palavra: com intensidade e direção). Uma onda sonora gerada por um
diapasão, por exemplo, se propaga esfericamente em torno do diapasão. A intensidade da sua
velocidade, por outro lado, só depende das características do meio em que ela vibra: sua densidade, sua temperatura, a quantidade de turbulências, etc.
Nas ondas, justamente pelo fato de que elas se propagam, existe uma correspondência entre
seu padrão espacial e seu padrão temporal. Lembremos do calombo gerado na mola ou da onda
do mar ou da ôla no estádio. Da mesma maneira que, para um ponto da mola (ou pro barquinho
ou pro torcedor), há um período em que acontece a oscilação (o subir e descer) existe também
um tamanho espacial dessa oscilação (uma largura). Se o “tamanho temporal” é medido pelo
período da onda, o “tamanho espacial” será medido por uma grandeza chamada comprimento
de onda.
Vamos voltar ao exemplo mais simples, que use só um cosseno. Para isso, imagine uma corda
esticada, presa em uma extremidade por um oscilador harmônico.
Cada ponto da corda oscilará como um cosseno, temporalmente, e terá a freqüência de oscilação que é dada pelo oscilador no início da corda (no gráfico, a distância entre dois picos é
um período). Por outro lado, se fixarmos um instante, o perfil inteiro da corda também é um
cosseno! E, neste perfil, a distancia entre dois picos é o comprimento de onda.
Se uma corda fosse amarrada em um peso pendurado em uma mola e este peso fosse colocado
para oscilar, isto geraria uma onda que percorreria a corda. Essa onda (que chamamos de onda
harmônica) é descrita pela seguinte função:
Ψ( x, t) = A cos(ωt + kx )
Olhe atentamente para ela e veja que ela reflete exatamente o que dissemos. Tomando uma
posição especifica, ou seja, fixando x, ela assume a cara de uma oscilação harmônica:
Ψ x (t) = A cos(ωt + const.)
(o x subscrito é só pra representar que essa é a função temporal para o ponto x). Já fixando
um instante de tempo (t constante), ela fica como:
Ψt ( x ) = A cos(kx + const.)
32

Volume 4 - Astrofísica

Capítulo 2: Luz

k tem um significado análogo ao da freqüência angular que definimos no início. Ou seja, da
2π
mesma forma que ω = 2π
T , também k = λ .
A chave para relacionar comprimento de onda e período é a que relaciona a oscilação com
sua propagação: a velocidade de propagação da onda. Ora, em um período de oscilação, a onda
percorre um comprimento de onda. Então:
∆s
λ
=
∆t
T
Ou, se usarmos a freqüência em vez do período:
V=

v = λν

8- Suponha que você esteja no mar, e meçamos, como 5 m/s, a velocidade da corrente. Se o
espaço médio entre duas ondas, naquele dia, no lugar onde você estava, era de 70 m, e você
acabou de ser atingido por uma onda, quanto tempo você deve esperar para ser atingido
por outra?

2.2

Ondas Eletromagnéticas

Agora estamos prontos para entender melhor a idéia de onda eletromagnética: um campo
elétrico que oscila senoidalmente, que gera por conseqüência um campo magnético no plano
perpendicular. Esse padrão, misteriosamente gerado por processos eletrônicos da matéria, uma
vez gerado continua se propagando espaço afora.

Figura 2.1: Onda eletromagnética.

Uma peculiaridade das ondas luminosas é que elas são um mecanismo autônomo. Como
mencionado, uma onda sonora depende de seu meio para se propagar; sua velocidade de propagação depende basicamente das qualidades do meio. Se não houverem moléculas de ar em torno
do diapasão, como sua vibração vai se propagar?
Ondas eletromagnéticas, aparentemente, não têm esse problema. Uma vez gerado o campo,
ele vai se reproduzindo e se propagando indefinidamente; moléculas no caminho, pelo contrário,
só atrapalham. Se você gritar em uma câmara de vácuo (enquanto seu corpo ainda não tiver
explodido), ninguém o ouvirá do lado de fora; mas a luz que é produzida nas estrelas percorre
parsecs e parsecs até chegar quase intacta a seus olhos.
Na verdade, a idéia de luz como onda eletromagnética levou a se postular a idéia de um éter
luminoso, o meio que vibraria eletromagneticamente, permitindo a propagação da luz. Esse éter
estaria espalhado por todo o espaço – na verdade, poderia ser identificado com ele: onde houver
espaço, há éter, ou o espaço é o próprio éter.
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Esse meio de propagação da luz, entretanto, teve que ser abandonado a partir das teorias da
relatividade de Einstein – e a luz pensada como uma onda que se propaga sem meio mesmo.
Mas nessa época as coisas ficaram muito esquisitas.
Uma das conseqüências estranhas dessa propagação sem meio é que, no vácuo, a luz se propaga sempre à mesma velocidade, independente da velocidade do observador (essa foi a idéia
principal que levou à primeira das relatividades). Mas isso faz com que ondas de luz sejam inteiramente caracterizadas apenas pela sua amplitude e pela sua freqüência (ou pelo comprimento
de onda, que dá no mesmo). E, da mesma forma que diferentes freqüências sonoras correspondem a diferentes notas, diferentes freqüências luminosas correspondem a diferentes cores. Luz
com freqüência mais alta é mais azulada e, com freqüência mais baixa, mais avermelhada. O
assunto será melhor explorado no capítulo seguinte.

2.3

Efeito Doppler

Um dos importantes efeitos explicados pela hipótese ondulatória da luz é o muito famoso
Efeito Doppler. Ele consiste no fato de uma fonte de luz parecer mais avermelhada quando
nos afastamos dela (red shift), e mais azulada quando nos aproximamos (blue shift). Ou um som
parecer mais grave quando o emissor se afasta, e mais agudo quando se aproxima (Já ouviram o
motor de um carro durante uma corrida?). De uma forma geral, o Efeito Doppler é a variação da
freqüência de uma onda, ocasionada pela existência de velocidade relativa entre o observador e
a fonte de luz.
Vejamos isso com mais cuidado. Imagine uma fonte luminosa qualquer vindo na nossa direção. Essa fonte emite frentes de onda espaçadas de uma distância λ. Mas quando ela emite
uma frente (ou se preferir, um pico da onda) ela já se deslocou, e essa frente acaba saindo mais
próxima à frente anterior – o que diminui o comprimento da onda. Da mesma forma, quando a
fonte se afasta, os picos ficam mais distantes. As figuras abaixo mostram frentes de onda emitidas
por uma fonte parada e uma em movimento.

Figura 2.2: Fonte parada, e fonte em movimento. Podemos perceber que as frentes de onda, no caso da
fonte parada, se propagam sempre de um mesmo ponto. Já no caso da fonte em movimento, elas saem cada
uma de uma posição da fonte, e por isso o acúmulo de frentes de onda na direção de aproximação da fonte,
e diminuição na região de afastamento.

Matematicamente, a idéia pode ser expressa do seguinte modo: seja uma fonte que se afasta
com velocidade v, emitindo uma onda de luz que se propaga com velocidade c. Se considerarmos sempre velocidades pequenas em relação à velocidade da luz, como é usualmente o caso,
temos que o caso do observador se aproximando da fonte, ou ambos em movimento, podem ser
tratados da mesma maneira, considerando o observador parado e a fonte com velocidade v igual
à velocidade relativa entre os dois7 .
7 Quando

fazemos a dedução da fórmula que determina a variação do comprimento de onda como função dos movimentos da fonte e do observador para ondas mecânicas, temos que o movimento da fonte em relação ao observador
é diferente do movimento do observador em relação à fonte, pois há, nesse caso, um referencial absoluto em relação ao
qual deve-se medir as velocidades: é o meio no qual a onda se propaga. Então, a fonte andando em relação ao meio, ou
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Neste caso, o observador mede as frentes de onda chegando distanciadas por um comprimento λ0 , maior que o comprimento original λ , devido ao movimento relativo da fonte. Escrevendo o movimento da fonte durante um período como vf ( f = freqüência da onda emitida)
temos: λ0 = λ + vf . Escrevendo λ0 − λ = ∆λ e f =

c
λ

, temos ∆λ = vc .λ e portanto8 :

vr
∆λ
=
λ
c
Onde vr é a velocidade relativa de afastamento, a componente da velocidade na direção do observador, se aproximando ou se afastando9 .
Esse efeito é deveras importante em Astronomia, pois nos permite calcular a velocidade de
aproximação ou afastamento de um corpo a partir do deslocamento das linhas do seu espectro.
Veremos, logo a seguir, que toda estrela apresenta, superposto ao seu espectro de corpo negro,
linhas de absorção, e a explicação disso. Portanto, se conhecemos do laboratório a verdadeira
posição das linhas, o deslocamento que essas linhas apresentarem no espectro determinará a
velocidade radial (a componente da velocidade na direção do movimento) da estrela. O desenho
abaixo mostra a diferença entre a velocidade e a velocidade radial de uma estrela.

Figura 2.3: Composição da velocidade de uma estrela. A velocidade da mesma pode ser dividida em
duas componentes: Vr , a velocidade radial, fica na direção da linha entre o observador e a estrela. Pode
ser de aproximação, como no caso da figura, ou de afastamento. E Vt , a velocidade tangencial, é numa
direção perpendicular à direção do observador e não influencia no Efeito Doppler. Só é detectada a partir
da mudança da posição da estrela, ou do objeto, no céu, no decorrer do tempo. Agora é um bom momento
par reler sobre Movimento Próprio (Volume I).

2.4

Efeito Fotoelétrico

Sabemos já descrever algumas características da luz, apenas pensando nela como onda, e
isso é bem legal. Entretanto, na mesma época em que Maxwell coroava a teoria ondulatória da
luz, começavam a surgir fenômenos que não eram mais explicados por essa teoria. Tomemos
como exemplo o chamado Efeito Fotoelétrico. Esse efeito consiste na perda de elétrons pela
superfície de um metal, quando incidimos luz nessa mesma superfície. O experimento pode ser
resumido da seguinte forma:
o observador, ou ambos são efeitos diferentes. No caso da luz, no entanto, não há um referencial absoluto em relação ao
qual medir-se a velocidade da luz, mas pelo contrário ela vale c = 299792458m/s em qualquer referencial.
8 Essa fórmula é uma aproximação para velocidades bem menores que a da luz. A fórmula para o efeito Doppler
r
relativístico, para qualquer velocidade da fonte, é dada por

∆λ
λ

=

1+ vc
1− vc

− 1. Como dito, a velocidade da luz é constante

em qualquer referencial. Esse fato experimental, que não concorda com a mecânica newtoniana tradicional (pois não
podemos ter, com a lei da composição de velocidades de Galileu, um objeto movendo-se com a mesma velocidade em
relação a alguém parado e a alguém em movimento), foi um dos fatos que levou ao desenvolvimento da Relatividade
Especial de Einstein, em 1905. Por isso, a fórmula dada para o Efeito Doppler relativístico é uma só, conquanto seja usada
no referencial do observador.
9 No caso de aproximação, basta considerar v negativa, e assim também será negativo, ou seja, o comprimento aparente
r
da onda irá diminuir, de acordo com o que foi dito no início da seção.
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Dispõe-se de um pedaço de metal, e começa a se incidir luz de um determinado
comprimento de onda no mesmo. Suponhamos que não estamos observando nada,
ainda. Nesse caso, não importa quanto aumentarmos a intensidade (amplitude) da
luz incidente no metal: Nenhum elétron será arrancado.
Começa-se, então, a variar a freqüência da luz. Acontece que, num dado momento,
atentando ao fato de que estamos incidindo agora sempre luz com a mesma intensidade, há uma certa freqüência a partir da qual os elétrons começam a ser soltos desse
metal. Para qualquer freqüência maior do que essa determinada freqüência limite,
não importa quão pouca luz esteja incidindo: elétrons serão arrancados. A intensidade da luz (a potência dessa luz, espalhada em uma determinada área) determina
a quantidade de elétrons, não o fato de eles serem arrancados ou não. Além disso,
os elétrons saem todos uma energia cinética menor que um certo valor limite, que
depende da freqüência da luz e do metal. Caso se varie a freqüência dessa luz, todos os elétrons sairão com uma energia maior, mas a quantidade será, novamente,
determinada pela intensidade.
Vamos entender porquê esse experimento contradiz o fato de que a luz é uma onda. Imagine
um pacote de ondas incidindo em um elétron. Temos que a energia dessa onda está relacionada
com a sua amplitude (lembram-se? O “tamanho” da vibração da onda, o valor do máximo de
sua vibração), que por sua vez está relacionada com a intensidade da mesma. Nesse fenômeno,
ao contrário, o que está relacionado com a energia que o elétron ganha, após ser retirado, é a
freqüência da luz. A intensidade controla a quantidade de elétrons.
Foi assim que, para resolver o problema dos corpos negros10 , Planck publicou em 1900 um
trabalho postulando que a matéria não emite luz continuamente, mas em partes, em pacotes
(quantum, em latim), cujo tamanho é proporcional à freqüência da onda:
E = h· f
E é a energia do pacote, f , a freqüência da onda, e h é a constante que ficou conhecida como
Constante de Planck, h ≈ 6, 63 · 10−34 J.s. O postulado ficou conhecido como Lei de Planck, e os
pacotes, em analogia com outras partículas, como fótons (photos = luz, em grego), as partículas
de luz.
Com a Lei de Planck, poderia se explicar agora o efeito fotoelétrico; e foi o que Einstein fez
em 1905. A idéia dele era a seguinte: suponhamos que exista uma certa quantidade de energia
necessária para se retirar um elétron de um átomo do metal. A essa energia foi dado o nome
de “função-trabalho do metal”, dada por E0 ; ela varia de metal para metal. Se a freqüência da
luz que incide no metal é tal que a energia de um fóton seja E = h f < E0 , então o elétron não
é arrancado do átomo, não há energia suficiente para tal. Já se a freqüência da luz for tal que
um fóton qualquer tenha energia E > E0 , então o elétron é arrancado, e a energia restante do
processo, não utilizada para retirar o elétron, ∆E = h · f − E0 , é a energia que fica com o elétron
após sua retirada. Dessa forma, aumentar a intensidade da luz é aumentar a quantidade de
fótons, mas manter cada um com a mesma energia; isso levará a um aumento na retirada de
elétrons, mas todos saindo com a mesma energia de antes. Ainda, se a freqüência for abaixo
da necessária, não importa a quantidade dos quanta de luz, nenhum deles arrancará um elétron
do metal. Einstein ganhou um Prêmio Nobel de Física por este trabalho (e não pela Teoria da
Relatividade, como se costuma imaginar), e a partir disso, apesar do estrondoso sucesso das
ondas de Maxwell, a idéia de luz como partícula voltou a ter peso no debate científico.

10 Familiarizaremo-nos com este conceito no capitulo 4. Por ora, para os curiosos, podemos dizer que um corpo negro
é definido como um corpo que não reflete luz alguma, e toda sua luz vem, portanto, de sua própria emissão.
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O que origina as cores, que podem ser vistas como “tipos” diferentes de luz? O que diferencia
a luz vermelha da verde, e esta da azul? Como Newton já havia discutido, é a freqüência dessa
luz que vai determinar a cor da mesma. Dessa forma, temos que a seqüência das cores, com os
valores aproximados das freqüências da luz para cada uma delas, é dada a seguir.

Figura 3.1: Espectro de Cores.

Temos, porém, que a luz, mesmo quando vinda de objetos razoavelmente distantes, como
os planetas, chega até nós ao mesmo tempo: Um planeta, mesmo tendo muitas cores, tem sua
imagem nitidamente observada aqui da Terra, e não a imagem no azul deslocada em relação
à do vermelho, por exemplo. Vemos, portanto, um fato experimental que sustenta (ou seja,
que torna verdadeira e possível de ser afirmada) a seguinte afirmação: A luz, seja de qualquer
freqüência, propaga-se com a mesma velocidade, designada por c. O valor aproximado de c é
300000 km/s (um bom valor para c pode ser encontrado no Google, digitando-se “velocidade da
luz”). Então, da fórmula v = λ · f , temos que, para cada freqüência, temos um comprimento de
onda que é tanto menor quanto maior for a freqüência dessa onda. Podemos, então, completar
a gravura acima, fazendo constar também os comprimentos de onda dessa luz. Hum. . . Eu disse
“podemos?” Vocês podem! Vocês têm a velocidade da luz, e as freqüências. . .
Repare, entretanto, que atribuir uma cor a cada comprimento de onda é claramente insuficiente para explicar o mundo das cores. O contrário, aliás, não pode ser feito: qual é o comprimento
de onda marrom, ou cinza?
Em primeiro lugar, isso acontece porque não podemos fazer uma descrição das cores com
referência exclusiva ao nosso mundo físico, sem levar em conta o funcionamento do olho e o
processamento das informações que chegam a ele. Cores são um fenômeno perceptivo e mental,
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muito mais que uma propriedade física de objetos. Um fenômeno que cada vez mais dá exemplos
que só podem ser compreendidos levando-se em conta o processamento neural, e um fenômeno
que não está associado de forma tão direta assim aos comprimentos de onda (sabe-se, por exemplo, que os neurônios que distinguem cores não são os mesmos que distinguem comprimentos de
onda, de forma que é possível sofrer lesões que permitam continuar distinguindo comprimento
de ondas mas enxergando em preto-e-branco!).
Além disso, mesmo sem entrarmos nos pormenores perceptivos, o comportamento físico do
cotidiano não é tão simples. Diz-se que o que dá cor a um objeto são os comprimentos de
onda que ele não absorve – em vez disso, reflete. Acontece que nenhum objeto na natureza
reflete luz de apenas um comprimento de onda! Em geral, todos os objetos refletem luz de
todas as freqüências (exceto talvez algumas, específicas – veja capítulos seguintes), com diferentes
distribuições de intensidade. Então, via de regra, nenhum objeto exibe as cores correspondentes
aos comprimentos de onda, que vemos por exemplo em um arco-íris ou com um prisma. Mesmo
sem levar em conta a interação luz-cérebro, predizer a cor de um objeto pelas suas propriedades
ópticas é bem mais complicado do que parece.
De fato, nem sempre a melhor forma de construir conhecimento é partir de bases físicas ou
mais fundamentais. Em primeiro lugar porque toda teoria é incompleta e, portanto, nunca é
possível explicar todos os fenômenos do universo a partir de uma teoria. Em segundo porque,
mesmo que em tese seja possível, nem sempre dá pra fazer na prática. Teorias físicas em geral só
conseguem descrever bem sistemas muito simples (pontos materiais, esferas, etc); as contas das
coisas complicadas são freqüentemente inviáveis. Por isso é que existem teorias diferentes sobre
as mesmas coisas. Mesmo a química, que é muito fortemente baseada em física quântica, é uma
teoria autônoma: estamos muito longe de reproduzir todos os resultados da química a partir de
modelagem com física quântica.
Isso nos estimularia a tentar construir uma teoria autônoma das cores, que mantenha entretanto algumas pontes com as teorias físicas e fisiológicas subjacentes. Isso foi feito; existe uma
teoria clássica das cores, sintetizada em uma obra de Wolfgang von Goethe1 : Zur Farbenlehre (Da
Doutrina das Cores), de 1810.

3.1

Brilho, Matiz e Croma

Antes de apresentar a teórica clássica, vamos apresentar um problema dela: o de se basear
nas cores em si, como grandes categorias. Em vez disso, poderíamos ver certas características que
as cores tem de forma diferenciada (da mesma maneira que caracterizamos o som). Precisamos
fixar isso aqui para efeito do vocabulário usado no resto do texto. São elas:
- brilho: Mede a intensidade da cor. Branco, cinza e preto são três graus diferentes de
luminosidade (ou três diferentes graus de brilho de azul, por exemplo).
- Saturação ou Croma: Mede o grau de cor da cor. Quanto mais croma, mais vívida é a cor
vista. Conforme vai perdendo seu croma, a cor vai se tornando acinzentada.
- Matiz: É o que distingue as diferentes cores. Esse parâmetro, diferente dos outros, não
pode ser medido com uma régua de intensidade; diferentes valores de matiz correspondem
a cores que nós diríamos qualitativamente diferentes.
A primeira vez que essa categorização foi usada talvez tenha sido por Albert Munsell (em
Munsell Book of Color, 1915). O esquema é o da figura abaixo.
1 Johann Wolfgang von Goethe é muito mais famoso pelas suas obras literárias que pelas de investigação do mundo
natural. Ele é considerado o pai do romance alemão. Sua obra mais famosa, o curto romance Os Sofrimentos do Jovem
Werther devia ser lido por todos os adolescentes :P
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Figura 3.2: Sistema de Cores de Munsell. Brilho e Saturação são apresentados em eixos perpendiculares, e
o Croma em uma roda (a Roda de Cores de Goethe), perpendicular aos outros dois eixos.

Em geral, diferentes cores ganham diferentes nomes pelos seus matizes, mas não é sempre
assim. No fundo, nomes de cores também são conceitos, e portanto gerados em ambientes
culturais específicos, influenciados por combinações particulares de brilho, croma e matiz que
sejam freqüentes naquela cultura. Assim, podemos citar rosa e vermelho como cores que têm o
mesmo matiz mas diferem apenas em croma, ou laranja e bege como cores que diferem apenas
em luminosidade.

3.2

Teoria Clássica

Foi o que Goethe fez com seu Zur Farbenlehre (Da Doutrina das Cores), de 1810, que acabou se
tornando um dos maiores clássicos sobre o assunto (talvez porque Goethe seja o maior clássico
do Romance Alemão :P). Uma análise mais detalhada deste livro fica para a próxima edição do
curso. Podemos adiantar, entretanto, algumas informações.
Como um bom romântico, Goethe era bastante cético quanto às especulações teóricas dos
cientistas. Ele mesmo se recusa a chamar seu trabalho de “teoria” (em alemão ele não usa o
termo “theorie”, mas “lehre” - algo como “lição”, “aprendizado”). Ele rejeita tanto as teorias
corpusculares quanto as ondulatórias da luz, ambas conceitualmente inferidas, e não percebidas
diretamente pelos sentidos. Mas mais radical do que isso: em vez de conceber simplesmente a luz
como uma “coisa” e o escuro como a ausência de luz, ele encara “luz” e “escuridão” como dois
pólos que, ao interagirem, formam todas as coisas! – Nesse sentido, uma visão mais próximas da
chinesa (yin e yang). É dessa interação entre luz e sombra que nasceriam, dentre outras coisas,
as cores.
A oposição mais direta de Goethe era a Newton. Goethe dizia, não sem razão, que a clássica
imagem do prisma do físico inglês estava errada. O que ele supunha como comportamento geral
só acontecia em uma certa região, distante do prisma. Para Newton, as cores já faziam parte da
luz branca, que nada mais era que a mistura de todas as partículas de diferentes cores. O que
o prisma fazia era separar essas partículas, fazendo cada uma sair do prisma em uma direção
diferente, fazendo sair do prisma um feixe “aberto” e com faixas de cores diferentes e bem
definidas.
Mas não é exatamente o que acontece. Repare no que acontece com o feixe colorido logo que
ele sai do prisma.
Logo que sai do prisma, o feixe continua com um núcleo branco, e com uma borda amarelo39
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vermelha de um lado, e azul-ciano do outro. Essas bordas vão convergindo para cima do branco
até sua mistura produzir o verde. Só bem depois do prisma é que a configuração newtoniana é
atingida. Nessa dinâmica entre claro e escuro, então, “Amarelo é a luz que foi amortecida pela
escuridão; Azul é a escuridão que foi clareada pela luz”.

Figura 3.3: Repare que, enquanto a decomposição da luz gera as cores básicas RGB, a decomposição da
escuridão gera CYM.

3.2.1

Cores Primárias

Um dos aspectos fundamentais da teoria clássica das cores, que aparece em Goethe, é o das
cores primárias, que pode ser resumido como: todas as cores podem ser geradas a partir de
uma combinação de três cores fundamentais.
Tradicionalmente (e em Goethe), essas três cores são amarelo, vermelho e azul. Todos nós
aprendemos isso na escola. Amarelo e azul se combinam como verde, amarelo e vermelho, como
laranja, e vermelho e azul, como roxo. Nessa “roda de cores” já aparecem todas as cores do
arco-íris. É na forma de uma roda que Goethe representa suas cores, de fato.
Todos nós, entretanto, nos frustrávamos no colégio, quando íamos pintar com combinações
de cores primárias. Primeiro porque a combinação nunca dava o que esperávamos; segundo,
porque se combinássemos três ou mais cores, sempre chegávamos em algum cinza ou marrom
bem nojento.
É que, por um lado, a combinação de duas cores é necessariamente mais escura e com menos
croma (mais acinzentada) que as cores que a geraram. Por outro, devíamos saber que não é
qualquer amarelo, vermelho e azul que serve. Como o próprio Goethe chama atenção, as cores
primárias verdadeiras sequer podem ser encontradas na natureza: todo vermelho encontrado por
aí é pelo menos um pouquinho contaminado das outras duas cores. Uma cor primária são algo
tão abstrato quanto um gás ideal ou uma superfície sem atrito – o que não significa que ela não
possa ser usada para descrever a natureza.
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Cores Opostas

Certos matizes que, combinados, anulam seus cromas (gerando cinza). De fato, não existe um
verde avermelhado, nem um azul amarelado. Essa lei é uma estratégia freqüentemente usada na
pintura e no design, quando se trata de combinar cores. Dada uma cor, dizemos que a cor que,
combinada com aquela, gera cinza, é a sua cor oposta
Podemos entender a idéia das cores opostas em bases biológicas. A idéia é que as células que
processam as cores, para distingui-las, comparam pólos opostos de cores: branco e preto, roxo
e amarelo, verde e vermelho. Isso é o que explica certos fenômenos visuais do surgimento das
cores opostas em objetos sem croma: perto de um sofá vermelho, um muro cinza é visto como
esverdeado.

3.3

Tricromia

Repare que para estudar cores, podemos fazer basicamente dois tipos de experimento.
Um deles é tomar uma superfície perfeitamente neutra (sem croma), iluminando-a com diferentes luzes monocromáticas, combinando essas luzes. Isso nos permite estudar as cores a partir
da luz (como se misturássemos os raios mesmo). Combinações desse tipo funcionariam numa
lógica aditiva: dois raios diferentes combinados fornecem algo que é mais brilhante que a anterior
(o que é óbvio, pois a quantidade total de luz é maior). Somando todas as cores, devemos ter
branco, como já mostrava o disco de Newton.
Outro experimento é o de ter uma fonte de luz branca iluminando a mesma superfície sem
croma, mas ir cobrindo esta superfície com pigmentos (giz, lápis, tinta); combinando os pigmentos, vemos que combinações podem ser feitas. Assim, estudamos pigmentos, em uma lógica
subtrativa: quanto mais pigmentos colocamos sobre uma superfície, mais luz ele absorve, e menos
ele reflete. Colocando todos os tipos de pigmento, o limite seria chegar em uma superfície negra.
Ao longo do século XIX, entretanto, novas pesquisas foram feitas, e outra base de cor foi
adotada: a famosa RGB (red, green, blue). Vamos representar isso vetorialmente. Suponhamos
que todo feixe de luz (com uma intensidade padrão) possa ser representado por um vetor da
seguinte forma:

~ + a B ~B
~L = a R ~R + aG G
onde a R , aG e a B são quantidades, que variam entre 0 e 1, que expressam a quantidade de
luz vermelha, verde e azul, respectivamente, contidas no feixe. Podemos representar, de forma
mais simples, esse vetor por (a R , aG , a B ), desde que lembremos a que cada posição corresponde.
Falando em termos de álgebra linear, as cores primárias são uma base do espaço vetorial da luz.
Cada vetor desses pode ser associado com uma cor – que é o que vemos quando projetamos
um determinado raio de luz em uma parede branca. Assim, o que chamamos de “cor azul” é o
resultado de quando o feixe correspondente ao vetor (0,0,1); “cor vermelha” é representada pelo
vetor (1,0,0); “cor verde”, pelo (0,1,0). Outras combinações de valores descrevem outras cores
mais sutis (“verde água”, “vinho”, “azul índigo”), e outras ainda que nem nome têm! Preto é
representado por (0,0,0); branco, por (1,1,1).
De fato, é assim que os computadores trabalham com cores, e esse espaço vetorial é chamado
de Sistema RGB (Red - Green - Blue). Mas em vez dos valores variarem de 0 a 1, eles variam de
0 a 28 = 256 (que é a quantidade de disposições diferentes que um byte consegue armazenar2 ).
Fixemos então uma luz branca em uma superfície. Essa superfície terá um “pigmento azul”
se ela absorver todo o vermelho e todo o verde, um “pigmento vermelho” se absorver todo o verde
2 Um byte é composto de oito bits. Um bit tem duas conformações possíveis: corrente passando (1) e corrente não
passando (0). Assim, um byte pode assumir a conformação de qualquer combinação de conformações dos oito bits, ou
seja, 28 = 256 conformações.
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e todo o azul, etc. Por outro lado, um pigmento que absorva somente o verde terá uma cor que
tem partes iguais de azul e de vermelho – é o que chamamos de magenta. Um pigmento que
só absorva vermelho será um pigmento igualmente verde e azul – ciano. Um pigmento que só
absorva o azul será verde e vermelho – amarelo.
Em concordância com o modelo RGB, podemos dizer que as cores primárias dos pigmentos
formam um sistema análogo, chamado CMY3 (Ciano - Magenta - Yellow). De fato, impressoras
de computadores usam este sistema. Assim, cobrir uma superfície com quantidades iguais de
pigmentos amarelo e ciano, por exemplo, faz com que todo o azul e todo o vermelho sejam
absorvidos; ou seja, faz com que a superfície só reflita verde. E assim com todas as outras
combinações que aprendemos na escola. Se misturarmos quantidades iguais dos três pigmentos
primários, obtemos uma superfície que não reflete nenhuma luz, ou seja, preta.

3.4

O que o olho pode ver

A motivação para o sistema RGB veio das pesquisas em percepção do século XIX. Foi naquele
século que se estabeleceu que nossos olhos funcionam com três tipos de células fotossensíveis,
os cones. Esses três cones são rapidamente associados a azul, verde e vermelho; mas isso não
é muito apropriado, pois o processo de formação de cores é mais complexo, e ocorre em níveis
superiores de processamento cerebral. Para usar uma nomenclatura mais neutra, falemos em
cones S, M e L (short, middle e long wavelength).

Figura 3.4: Absorbância (i.e., sensibilidade), por comprimento de onda, dos três tipos de cones oculares (L,
M e S - long, middle e short wavelegths) e dos bastonetes (R - rod). Repare que os cones M e L se superpõem
quase totalmente e ambos são distantes do cone S. Isso ajuda a explicar porque vemos estrelas vividamente
azuis mas não vemos estrelas verdes. Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cone-response.png

Repare que os cones captam bandas de luz bem largas, e com grandes faixas de superposição.
Assim, o “mapa das cores”, que contem todas as cores que podemos ver, deve ser mais complexo
que a roda de Goethe ou mesmo o anel com tubinho de Munsell.
De fato, existe um “mapa das cores que podemos ver” gerado a partir dessas variáveis. A
versão clássica deste mapa foi lançada pelo CIE4 em 1931. Esse mapa é uma superfície 3D, gerado
3 Na verdade, impressoras usam o sistema CYMK: elas costumam ter um quarto cartucho só para tinta preta, por dois
motivos. Primeiro que a combinação das três cores não dá um preto muito preto, mas uma coisa mais parecida com
um marrom bem escuro (é difícil eliminar completamente o croma). Segundo que em geral texto é impresso com tinta
preta, que é uma tinta muito mais fácil de produzir; assim, seria desperdício gastar bastante das três tintas coloridas para
imprimir tanta coisa preta.
4 CIE é a Comission Internationale de l’Éclairage, ou Comissão Internacional de Iluminação. Ela foi estabelecida no
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a partir de três variáveis: o fluxo total captado pelos três tipos de cone, S, M e L. Essas variáveis
podem ser chamadas de, digamos, X, Y e Z.
Mas podemos reduzir esse mapa de 3D para 2D lembrando de um pequeno detalhe: não
podemos dizer nada sobre a cor de um objeto olhando para o fluxo em um só filtro; precisamos
comparar pelo menos dois, para eliminar a “quantidade” de luz (a luminosidade total).
Assim, vamos trocar as variáveis pelas suas versões normalizadas, isto é, dividias pelo brilho
total.
x=

X
X+Y+Z

y=

Y
X+Y+Z

Z
X+Y+Z
Com isso, cria-se um vínculo entre as três variáveis: x + y + z = 1. Em outras palavras, uma
delas pode ser eliminada, porque pode ser escrita em função das outras duas. Sem perda de
generalidade, vamos eliminar z, pois z = 1 − x − y. Assim, podemos escrever todas as cores em
função apenas de x e y (e de uma terceira variável, qualquer uma das maiúsculas, que vai dar a
luminosidade da cor), isto é, em uma superfície 3D. O mapa gerado pela CIE foi algo assim.
z=

Figura 3.5: Todas as cores que podemos ver. Repare que essas são “cores falsas”, pois estão limitadas ao
sistema de projeção de cores usado pela tela do seu computador, ou pela impressora de onde saiu esta folha.

Sem luminosidade, o diagrama mostra as cores variando em croma e matiz. Os comprimentos
de onda “puros” são vistos na curva que faz a borda da superfície, desde o vermelho até o violeta
(exceto a linha reta na parte de baixo). Neste diagrama, cada ponto é uma cor de luz diferente.
As combinações de duas cores fazem uma reta que liga os dois pontos. Com isso, podemos
entender as cores opostas, como um caso particular de combinação de cores em que o centro da
linha coincide com o centro da superfície (o ponto branco/cinza/preto).
mesmo ano do mapa, 1931, em Viena, Áustria, com o objetivo de ser a autoridade internacional em luz e cores.
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Mas o diagrama permite iluminar ainda o problema das cores primárias. Repare que três
cores diferentes formam um triângulo no diagrama; o conjunto de cores que pode ser gerado
por essas três é a área dentro deste triângulo. Entretanto, não existe nenhum triangulo cujos
vértices estejam dentro da superfície e que, ao mesmo tempo, contenham todas as cores. Em
outras palavras, não existe nenhum conjunto de três cores que possa gerar todas as outras.
De fato, o sistema RGB (e o CYM) são muito deficientes para gerar certas cores. Em particular,
duas cores sempre geram uma mais escura e acinzentada que ambas, como dissemos. Assim, é
difícil imprimir um laranja bastante vivo (com muito croma) em uma impressora comum; o
resultado da combinação de amarelo e magenta sempre vai dar algo meio amarronzado. O
mesmo pode-se dizer sobre tons de roxo. Isso sem falar em cores muito diferentes, como as cores
metálicas (dourado, prateado, etc).
Em termos de design, isso é um problema a ser sempre enfrentado. Existem padrões de
impressão que usam mais cores, como o sistema hexacromático CMYKOG, que adiciona pacotes
específicos de tinta laranja e verde aos quatro tradicionais. Um hexágono (ou pentágono, se
tirarmos o preto) no espaço de cores permite gerar de fato combinações muito mais sutis. Outro
método que é usado é comprar pacotes de tintas específicas, que sejam muito presentes em certos
trabalhos; tintas que podem ser produzidas quimicamente e para as quais isso é muito mais fácil
que procurar as combinações que as geram. Tons terrosos (como ocre ou siena), metálicos (ouro,
bronze, etc) ou cores de caramelo e cerveja são geralmente tratados dessa forma, no processo
industrial de colorização.

3.5

O que o olho não pode ver

Agora que praticamente esgotamos as cores visíveis, podemos começar a investigar as cores
invisíveis. Vamos voltar ao início: na decomposição de Newton da luz, saem outros raios de luz
do prisma que não vemos – o que é explicado pela própria limitação biológica da nossa percepção,
que implica também uma limitação no nosso conhecimento. Mas que não seja isso. Talvez a idéia
mais interessante em termos epistemológicos trazida pelo telescópio e pelo microscópio é que
o homem pode fazer aparelhos que complementem e amplifiquem seus sentidos biológicos. Se
desde o nascimento da ciência moderna já conseguimos enxergar objetos cada vez menores e os
cada vez mais distantes, podemos também buscar enxergar cada vez mais para um lado e para o
outro do espectro eletromagnético: comprimentos de onda mais longos que o da luz vermelha, e
mais curtos que os da luz violeta.
A “luz estendida” já é conhecida pelo menos desde 1801, quando o físico Johann Ritter, fazendo experimentos com prismas e luz solar, percebeu que a fita fotossensível queimava ainda
mais rápido à esquerda da luz violeta! Foi o que ficou conhecido como luz ultravioleta. William Herschel (o mesmo das galáxias do Volume I), mais ou menos na mesma época, constatou
algo parecido na outra extremidade do espectro de cores. Ele manteve um termômetro na região
após a luz vermelha, e o termômetro continuava sendo aquecido. Era então a luz infravermelha. Bem mais tarde, conseguiu-se descobrir que diversos animais na natureza enxergam certas
bandas infravermelhas e/ ou ultravioletas.
Mas a teoria da onda eletromagnética permitia ir ainda muito mais longe: ela não fazia
nenhuma limitação sobre o comprimento das suas ondas. Poder-se-ia conseguir ondas muito
longas, com comprimentos de centímetros, metros ou mesmo quilômetros! Foi o que Hertz conseguiu produzir, que ficaram conhecidas como as ondas de rádio. Hoje essas ondas de rádio
podem ser geradas pelas antenas de transmissão de estações de rádio e televisão, e detectada
pela antena da sua casa. Justamente por serem de grande comprimento de onda, estas ondas
podem percorrer grandes distâncias na atmosfera terrestre, sendo úteis, portanto, para as telecomunicações.
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Por outro lado, poder-se ia conseguir também ondas com comprimento de onda ainda menores, e ainda mais energéticas. Foi essa a interpretação dada à misteriosa Radiação X dos Röntgen,
1895. Os Raios X foram descobertos quase por acaso, pelo seu efeito mais conhecido: atravessar
facilmente os tecidos biológicos e ser absorvido somente pelos ossos – permitindo fotografias do
interior de corpos humanos. Eles foram usados muito intensamente pelo casal Röntgen e suas
cobaias. Morreram todos de câncer, coitados. Raios X muito energéticos e, por isso, são altamente
perigosos para o corpo, devendo o operador de uma máquina de emissão de raios-X permanecer
atrás de um aparato de chumbo quando das descargas (uma exposição muito freqüente levaria a
um destino infeliz e rápido).
E raios gama ainda mais energéticos que os raios X, foram identificados em decaimentos de
substancias radioativas. Emitidos em explosões atômicas, modificam o DNA, causando mutações
e câncer em seres vivos, além de altas exposições causarem destruição de vários tecidos diferentes
do corpo.
Ainda há a radiação em microondas gerada pelos aparelhos de microondas. Trata-se de
radiação numa faixa exata, destinada a ser absorvida pela água, dando energia à mesma e
esquentando-a é por isso, portanto, que um prato de vidro pode ficar o tampo que for em um
forno microondas, que não esquentaria: ele não contém água. É o alimento que esquenta, esquentando o prato.
Colocando tudo em ordem decrescente de comprimentos de onda, obtemos o que costumamos chamar o espectro das ondas eletromagnéticas:

Figura 3.6: O Espectro Eletromagnético.

É importante dizer também o que não faz parte do espectro eletromagnético. Os raios catódicos, que Thomson usou para o seu modelo atômico, não se revelaram variações dessas ondas
eletromagnéticas, por um motivo simples: luz não é curvada por campos eletromagnéticos, diferente dos raios catódicos; depois se descobriu que eles eram feixes de elétrons.

9- A faixa das ondas de rádio é largamente utilizada para a transmissão de informações, que
são depois decodificadas pelos nossos aparelhos de rádio e televisão, e transformados em
ondas sonoras e/ou imagens na tela da televisão (que são, simplificadamente, formadas por
elétrons colidindo com a tela da televisão). Isto é percebido com maior facilidade no caso
do rádio, pois sintonizamos as estações a partir da freqüência da onda de rádio que ela
emite (93,7 MHz, por exemplo: 93, 7 · 106 Hz). Calcule o comprimento de onda da sua
rádio preferida, e atente para a ordem de grandeza da mesma (tem o tamanho comparável
à distância Terra-Lua? A paı́ses, edifı́cios? Micróbios? Átomos?).
10- Um aparelho de microondas emite radiação com comprimento de onda de 12 cm. Calcule a
freqüência de vibração da molécula de água. Se, num microondas tı́pico, 500 mL de água
fervem em 5 minutos, partindo da temperatura ambiente, e sabendo que são necessários
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4200 J para esquentar 1 L de água de 1◦ C, estime a quantidade de fótons emitidos por
segundo pelo forno microondas. Despreze dissipações de energia.
11- Imagine um carrinho pequeno, movido a energia solar, cuja aparelhagem tenha um rendimento de 70 % - ou seja, apenas 30 % da energia se perde da placa até o motor. Quantos
fótons (considere a luz amarela do Sol) são necessários para acelerar o carrinho a uma
velocidade de 20 m/s?
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Eu não gosto dela, e me arrependo de algum dia ter tido qualquer coisa a ver com isso.
Max Planck sobre Mecânica Quântica
Teoria interessante – não faz nenhum sentido.
Groucho Marx sobre Mecânica Quântica
Como começamos a discutir na Unidade anterior, a transformação na visão de mundo produzida na física, na virada do século XIX para o XX, foi talvez a mais radical, e certamente a mais
dramática, desde a os físicos (que estudavam a physis) gregos. Foi também nessa transição, e
largamente possibilitada apenas por ela, que surgiu uma ciência física dos astros – a Astrofísica.
Por isso não podemos de deixar de dar atenção a esta transição.
O próprio Auguste Comte, quem estabeleceu no final do século XIX os critérios para a cientificidade das teorias – critérios que foram ferozmente adotados, e ferozmente abandonados décadas
mais tarde – já assinalava a impossibilidade de estudar, cientificamente, a natureza e a composição
dos corpos celestes. Isso antes de Kirchhoff estabelecer as bases da analise espectroscópica.
Deixando a discussão para outro momento, apresentemos aqui algumas citações interessantes
de um artigo a respeito5 :
O fato de que uma parcela, ainda que numericamente minoritária e institucionalmente
marginal (não se deve esquecer que boa parte dos primeiros “astrofísicos” ou eram
físicos ou eram astrônomos amadores), da comunidade cientifica do inicio dos anos 60
do século XIX tomou, rápida e seguramente, a decisão de empregar o espectrômetro
em suas pesquisas astronômicas, é indício de que eles não estavam muito preocupados
com a cientificidade, ou não, das questões que lhes interessavam. Mais importante
para eles era assegurar condições mínimas de pesquisa. Em outras palavras, essas
“condições mínimas” significariam autonomia; não seria mais necessário ficar, a quase
todo instante, argumentando em favor da cientificidade das questões astrofísicas.
Diferentemente do que afirma Comte, a astrofísica é uma disciplina científica genuinamente experimental e que lança mão de técnicas laboratoriais da mesma forma que
a física e a química. Assim, o astrofísico não é um mero observador que se limita a
anotar os movimentos dos astros celestes, anotações que se prestariam ao calculo das
posições e tempos futuros desses mesmos astros. Ao levar para dentro do observatório
técnicas que eram já comuns entre os físicos e os químicos, os astrofísicos obrigaram
a transformação do observatório em laboratório. Transformação que custou muito
esforço na medida em que muitos preconceitos tiveram que ser abandonados.

5 Antonio

Augusto Passos Videira. A Criação da Astrofísica na Segunda Metade do Século XIX. Publicação especial do
Observatório Nacional. No 04, 1995. Para adquirir uma copia do artigo, telefone para o Observatório Nacional, setor de
reprodução, e peça uma cópia. Eles enviam para a sua casa gratuitamente! (O mesmo vale para qualquer publicação do
Observatório Nacional).
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Quando a luz chega a um determinado corpo, este corpo interage com a luz e três coisas diferentes podem acontecer com cada fóton que chega: ele pode ser refletido, mudando sua direção
de propagação; pode ser absorvido, e sua energia passa então a estar contida no corpo, seja na
forma de vibração das moléculas (temperatura), seja em elétrons em camadas mais energéticas
dos átomos, conforme visto no estudo anterior; e pode simplesmente passar sem que nada lhe
aconteça (dizemos que o corpo é transparente a tal fóton). Cada corpo interage com a luz de
uma forma específica, absorvendo mais em certos comprimentos de onda, refletindo mais em
outros, sendo mais ou menos transparente a determinadas faixas do espectro da luz. . . A Física
Quântica tem grande sucesso em explicar, a partir da constituição de cada corpo, o porquê da
interação com cada comprimento de onda ser como é, mas discutir isso foge aos nossos objetivos.
Alguns exemplos do dia-a-dia nos mostram essa diversidade de comportamentos dos corpos.
O vidro, por exemplo, costuma deixar passar a maior parte da luz visível que passa por ele, mas
reflete boa parte da radiação infravermelha; uma camisa azul é azul porque reflete, para todas as
direções, a luz azul que chega nela, e porque absorve as outras freqüências da luz visível. Uma
camisa é branca porque reflete luz de boa parte dos comprimentos de onda entre o vermelho e o
violeta; já uma camisa preta é mais quente porque absorve a maior parte da luz.
Para estudarmos melhor esses fenômenos de radiação, é útil fazermos uma abstração: imaginemos um corpo que absorva toda a radiação que incide nele. Podemos estender essa definição se
estende a todos os comprimentos de onda, mesmo os não percebidos pelo olho humano. Não
refletindo nada da radiação, ele não teria, a princípio, cor nenhuma – chamaremos esse corpo,
portanto, de corpo negro.
Entretanto, um corpo, mesmo um negro, não pode ficar absorvendo energia sem se livrar
dela; ninguém nunca viu o metal do carro derretendo porque foi deixado ao sol vários dias
seguidos. De fato, um corpo a uma temperatura maior do que a do meio em que ele está perde
energia para esse meio. Esse é um princípio da Termodinâmica conhecido como “Lei zero da
Termodinâmica”. Um corpo pode perder energia de duas formas: pelo contato com outro corpo,
passando diretamente calor para ele, processo conhecido como condução1 ; ou emitindo radiação
eletromagnética, processo conhecido como, é claro, radiação. Este último caso é bem mais útil
para o nosso propósito; como os astros não estão “encostados” em nada, mas imersos no vácuo,
1 Para os que gostam das explicações da dinâmica dos átomos e moléculas, o mecanismo é o seguinte: um corpo
mais quente tem moléculas com um grau de agitação maior. Colocado junto com um corpo mais frio, mais moléculas
do primeiro vão se chocar com as do segundo, e assim aumentar a agitação deste. Assim, corpos com moléculas muito
grandes, que são mais difíceis de serem agitadas (é o caso das moléculas orgânicas em geral) são ditos maus condutores
de calor. Esquentando a ponta de uma mesa de madeira, por exemplo, você vai estragar as moléculas daquela ponta
(queimá-la) antes que o calor seja sentido na outra ponta. Já corpos com estruturas muito simétricas, como os metais, são
bons condutores; suas moléculas entram facilmente em ressonância umas com as outras.
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eles só podem perder calor da segunda forma.2
É um fato experimental que todos os corpos que têm uma determinada temperatura emitem
radiação. Isso não contraria o enunciado da Lei zero da Termodinâmica acima, pois, se o meio
em que ele está for mais quente que ele, esse meio emitirá mais energia e, portanto, no balanço, o
corpo ganhará energia do meio (a quantidade de energia que ele recebe do meio é maior do que
a que ele emite). E, dentre todos os corpos, os corpos negros são especiais: Dado que um corpo
negro não reflete nada da radiação incidente em sua superfície, nem deixa passar luz alguma
por ele (são perfeitamente opacos), toda a radiação que emerge de sua superfície é emitida pelo
próprio corpo, e não vinda do meio externo.3
Podemos, agora, entender o porquê de estarmos estudando uma definição abstrata como a
de um corpo negro. As estrelas são claramente não-transparentes: não se pode ver nada através
de uma estrela. Além disso, mesmo que elas refletissem uma parte da luz que chega até elas, a
quantidade de luz emitida pelas mesmas é muito, muito maior do que a luz refletida e, portanto,
uma medida do espectro dessas estrelas nos mostraria quase somente a luz emitida pela estrela
(e, na verdade, ela reflete mesmo muito pouco da pouca luz que chega até ela). Uma estrela
é, assim, um dos corpos conhecidos que mais se aproximam da definição de corpo negro dada
acima. Melhor que ele, só o próprio universo :S Propaganda gratuita da lista de cosmologia.
Um fato muito interessante sobre esses corpos, que têm sua radiação parecida com a radiação
de um corpo negro, é que a forma do seu espectro é uma função somente da temperatura. Por
“forma” do espectro de um corpo, nos referimos ao perfil gráfico do fluxo por comprimento de
onda, isto é, é quanta luz esse corpo emite por área, em cada comprimento de onda. Então, dados
dois corpos negros, não importa sua forma, sua cor, o material de que eles são constituídos: se
eles estiverem numa mesma temperatura, terão o mesmo espectro. No final do século XIX e início
do XX, muitos físicos importantes tentaram encontrar uma explicação para a forma do espectro
desses corpos e as derivações da mecânica clássica se mostravam cada vez menos capazes de
fazê-lo. Max Planck, conforme discutido na unidade anterior, propôs a quantização da radiação
como forma de se resolver o problema da emissão de radiação pelos corpos negros, inaugurando
uma nova forma revolucionária de se descrever a realidade, a já muito citada física quântica. A
fórmula a que ele chegou, com essa hipótese (publicada em 1900), foi a distribuição de Planck:
IT ( λ ) =

1
2hc2
· hc/λkT
5
λ
e
−1

Na equação, IT (λ) é a intensidade de radiação com comprimento de onda λ, saída de um
corpo com temperatura T. Uma equação feia e assustadora; uma ótima oportunidade para aprender a ler equações, principalmente se forem feias e assustadoras. Primeiro passo: identificar todas
as letras que aparecem. c = 299792458 ≈ 3 · 108 m/s é a velocidade da luz; h = 6.626068 · 10−34
2 Você bem poderia se perguntar: “Ora, mas se uma estrela não está encostada em nada, então ela está no vácuo;
Não podemos, portanto, associar uma temperatura ao meio em volta dela, pois não há partículas para serem agitadas!
Como sabemos, então, que ela perde temperatura?”, e teria sido uma ótima pergunta! De fato, os conceitos de vácuo e
temperatura, nesse caso, já não podem ser vistos do ponto de vista simplificado que estabelecemos até agora. Há formas
de se generalizar o conceito de temperatura para um espaço sem massa, por exemplo, analisando o espectro da radiação
eletromagnética, a luz, que se propaga por esse espaço; A Física Quântica tem muito a nos dizer sobre o vácuo, também
(por exemplo, o princípio da incerteza implica que o vácuo absoluto não pode existir!) e, portanto, a afirmação feita
acima pode ainda se manter válida. Para nossos propósitos, podemos aceitar como mais um princípio que, no caso de
um corpo com temperatura estar cercado de vácuo no sentido que estamos tratando aqui, ele vai perder energia na forma
de radiação para esse espaço.
3 A definição de corpo negro, na verdade, envolve mais uma exigência: A de que o corpo deve estar em equilíbrio
térmico com seu meio, ou seja, à mesma temperatura de seu meio (com o conceito mais geral de temperatura, discutido
na nota anterior). Essa exigência, porém, acaba não tornando o espectro das estrelas muito diferente do de um corpo
negro. Isto é, apesar de elas serem corpos altamente fora do equilíbrio térmico com seu meio, emitindo muito mais
energia do que absorvendo, as leis continuam válidas, com um grau de aproximação muito bom, para a descrição das
mesmas.
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m2 .kg/s é a constante de Planck; k = 1.3806503 · 10−23 m2 .kg.s−2 .K−1 é a constante de Boltzmann; e e = 2, 718281828459045235360287. . . é mais um dos números irracionais muito úteis em
equações em geral, tais como π. Enfim, como esperávamos, só existem dois parâmetros variáveis
na equação: a temperatura T e o comprimento de onda λ. Ou seja, se fizermos um gráfico da
distribuição do brilho pelos comprimentos de onda, a curva só ficará diferente se variarmos a
temperatura, conforme o que já sabemos de fato.
Uma coisa que ajuda na interpretação de equações feias é tentar conseguir aproximações
dela pra certos conjuntos de valores. Repare, por exemplo, que para comprimentos de onda
muito longos ou para temperaturas muito altas, o expoente da equação torna-se muito pequeno,
hc
e podemos aproximar4 ehc/λkT ≈ 1 + λkT
e, com isso, ficamos com o que é conhecido como
distribuição de Rayleigh-Jeans:
2ckT
λ4
Que de fato é uma equação muito mais simples: é uma função que é potência do comprimento
de onda (IT ∝ λ−4 ) e, mais ainda, é linear na temperatura! Ou seja, para altas temperaturas as
intensidades de radiação parecem aumentar linearmente conforme se aumenta a temperatura,
e, por outro lado, lá pras bandas do infravermelho e comprimentos mais baixos esse comportamento linear já pode ser visto para amplas faixas de temperatura (para observações em radio, SÓ
se usa a distribuição de Rayleigh-Jeans, porque o erro da aproximação é completamente desprezível).
Outro detalhe é que a Constante de Planck não aparece na equação de Rayleigh-Jeans. Ela,
de fato, não tem nenhuma conexão especial com a teoria quântica que será desenvolvida daqui a
dois capítulos. Na verdade, é uma distribuição inteiramente dedutível de postulados clássicos, e
foi de fato deduzida como uma distribuição de radiação de corpos negros pouco tempo antes de
Planck publicar seu trabalho.
Embora esta distribuição caia muito bem para os dados de comprimentos de onda longos, ela
fica muito absurda para comprimentos de onda curtos. De fato, quanto menor o comprimento
de onda, menor ainda a sua quarta potência, e maior a intensidade luminosa. É uma função
estritamente crescente e não-limitada: ou seja, para qualquer valor I correspondente a um certo
λ, sempre existe I maior para λ menor. Com λs cada vez menores, I tende a infinito!!! Mas
isso quer dizer que todo corpo deveria emitir radiação tendendo a infinito pra comprimentos de
onda cada vez menores (e mais energéticos), ou seja, a radiação total emitida pelo corpo também
seria infinita, bem como a energia emitida!! Essa aberração para altas freqüências ficou conhecida
como a catástrofe ultravioleta; na virada do século XIX para o XX, ela apareceu em um discurso
de Lord Kelvin como um dos dois únicos problemas que faltavam ser resolvidos para terminar a
física! :O
Uma outra “aproximação” da distribuição de Planck, que também foi uma outra distribuição
deduzida, por outras considerações teóricas, para descrever corpos negros, é a obtida para comprimentos de onda muito baixos. Neste caso, quando hc
λ  kT, a segunda fração da equação
pode ser bem aproximada por uma exponencial negativa:
IT ( λ ) =

1
≈ e−hc/λkT
ehc/λkT − 1
E, obtemos então a Distribuição de Wien, publicada em 1896 na seguinte forma:
C1 − C2
e λT
λ5
Novamente, na época do trabalho de Wien, não existia constante de Planck. O trabalho
dele na verdade dava argumentos termodinâmicos refinados para provar a relação de potência
IT ( λ ) =

4 Essa
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entre intensidade e comprimento de onda e o decaimento exponencial da função intensidade.
Nós é que, encarando esta distribuição como uma aproximação da de Planck, escrevemos as
constantes desta em função de outras constantes mais fundamentais: C1 = 2πhc2 e C2 = hc
k .
A distribuição caía muito bem no ultravioleta, mas para comprimentos mais baixos era pouco
acurada. Planck na verdade escreveu sua lei como uma modificação da distribuição de Wien, para
melhorar a descrição dos dados mais ao vermelho. O título do artigo em que Planck apresenta
sua distribuição, inclusive, é “Sobre um aperfeiçoamento da equação de Wien para o espectro”.

Figura 4.1: Comparação gráfica entre as distribuições de Rayleigh-Jeans, Wien e Planck. Repare que, enquanto a curva de Wien se ajusta bem no pico mas vai se distanciando da de Planck para baixas freqüências,
a de Rayleigh-Jeans é uma boa aproximação para estas mesmas baixas freqüências. Fonte: Wikipédia.

Voltando à análise da Distribuição de Planck, passemos à análise gráfica:

Figura 4.2: Curvas de Planck para várias temperaturas diferentes, mostrando a intensidade da radiação por
comprimento de onda. Note que todas as curvas apresentam um máximo, que corresponde a comprimentos
de onda diferentes para temperaturas diferentes.

O gráfico traz ainda mais informações que a função algébrica. Vemos que os corpos têm um
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pico de emissão, e que, quanto maior a temperatura do corpo, menor é o comprimento de onda
em que está o pico. Algebricamente, podemos deduzir da equação:
λmax T = const. ≈ 2, 898 · 10−3 k.m
resultado conhecido como Lei de Wien. Isso significa que, à medida que você esquenta um corpo
negro, ele vai emitindo mais radiação, e o pico da emissão vai se deslocando para freqüências
mais altas. À temperatura ambiente (∼ 300K), o pico fica na região do infravermelho próximo. Se
o material esquentar muito, ele vai ficando avermelhado – é seu pico de emissão aproximandose do visível. Isso é observado quando esquentamos metais em altos fornos, ou mesmo quando
utilizamos resistências elétricas para esquentar água ou um alimento: O metal se torna vermelhobrasa. Se você esquentar ainda mais, ele passará por emissão de luz amarela, esbranquiçada (o
que significa que ele está emitindo bastante em todos os comprimentos de onda do visível), até
talvez adquirir, a temperaturas muito altas, tons azulados. O amarelado e, às vezes, o esbranquiçado, podem ser observados nos fornos de fundição de metais que apresentam alta temperatura
de fusão, bem como nas nossas lâmpadas incandescentes5 . Para os astrônomos, esse fato significa
algo que todos já sabemos: estrelas azuis são mais quentes que amarelas, as quais por sua vez
são mais quentes que as vermelhas.
12- Porque, então, vemos como azuis as estrelas que têm seu pico de emissão no ultravioleta?
Um terceiro aspecto a se notar é que as curvas nunca se cruzam. Isto é, uma estrela mais
quente emite mais radiação em todas as freqüências – uma estrela azul emite mais luz vermelha que uma estrela vermelha. Sabendo isso, fica óbvio constatar que o fluxo total de luz que
um corpo negro emite (isto é, a área abaixo do gráfico, ou o fluxo integrado em todos os comprimentos de onda) aumenta (muito) com o aumento da temperatura. Calculando essa área,
descobrimos a Lei de Stefan-Boltzmann
FS = σT 4
onde FS é o fluxo na superfície da estrela, e σ = 5, 67 · 10−8 W/m2 K4 é a constante de StefanBoltzmann.
Neste ponto, temos de estabelecer uma distinção importante entre duas grandezas definidas
que representam coisas diferentes. O fluxo FS mostrado logo acima, é somente o fluxo na superfície de um corpo que tem seu espectro dado pela luz emitida por ele, tal como um corpo
negro: uma estrela, um metal quente, nosso corpo6 . Já o fluxo discutido no capítulo Medidas de
Brilho do volume Medidas é um fluxo de luz de uma fonte, com a medida feita a uma distância
qualquer, e de qualquer origem: refletida, ou emitida. Este último, portanto, em geral não pode
ser relacionado diretamente com a temperatura do corpo que o emite, pois ele depende da distância que
estamos do corpo. No caso do Sol, por exemplo, o fluxo que nós recebemos aqui da Terra é
muito maior que o fluxo recebido em Plutão (quanto menor? Calcule!), mas o Sol tem a mesma
temperatura, visto de cada um deles. O fluxo que relacionaremos com a temperatura de nossa
estrela é unicamente o fluxo que é medido em sua superfície, quanto de luz sai em cada unidade
de área, na superfície do Sol. De outro modo, podemos falar do fluxo de um corpo que está
refletindo luz de um outro corpo; o fluxo a uma distância qualquer, nesse caso, é a quantidade
5 Como o próprio nome diz, as lâmpadas amarelas em forma de pêra geram luz por incandescência, energia térmica;
pelo aquecimento de um pequeno filamento metálico, geralmente tungstênio. Para gerar luz amarela, portanto, a temperatura do filamento tem que atingir valores bastante altos. Já as lâmpadas fluorescentes, muito mais frias, geram radiação
de uma forma completamente diferente: pela excitação dos elétrons dos átomos do vapor de mercúrio, que fica confinado
naquele êmbolo.
6 Nosso corpo só pode ser aproximado de um corpo negro nas emissões em infravermelho; na faixa do visível, quase
toda a luz é refletida.
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total de luz refletida por esse corpo, dividida pela área em que essa luz se espalha. Essa luz já
não precisa ter (e, na grande maioria dos casos, não tem) nenhuma característica da radiação de
corpo negro, pois é uma luz refletida, não emitida pelo corpo. Então, podemos falar do fluxo
da Lua medido aqui da Terra, ou do fluxo de um planeta qualquer, simplesmente como o brilho
desse planeta, mesmo que os espectros desses corpos sejam muito diferentes dos espectros de
um corpo negro a qualquer temperatura.
Quanto ao fluxo de uma estrela em sua superfície, sabemos que ele é dado pela luminosidade
total da estrela, bem como pela sua área superficial; sabemos também que ele se relaciona com
sua temperatura da superfície pela lei de Stefan-Boltzmann. Então, temos a seguinte relação:
L
→ L = FS · 4πR2
4πR2
Que, junto com a lei de Stefan-Boltzmann, fica
FS =

L = FS · 4πR2 = 4πσT 4 R2
Uma fórmula que relaciona o raio, a luminosidade e a temperatura da superfície de uma
estrela. Ela será bastante útil nos nossos estudos de Evolução Estelar.
13- (IAO 99) Uma estrela tem seu máximo em 2 000 Å e outra tem seu máximo em 10000
Å. Qual estrela emite mais em 2 000 Å? E em 10 000 Å? Qual a razão entre os fluxos
superficiais dessas estrelas? (Considere as estrelas como corpos negros)
14- Calcule o pico de emissão de calor de um ser humano normal. E de um ser humano com
febre.
15- Estime a temperatura de uma lâmpada incandescente.
16- O Sol emite 80% da usa radiação na faixa que vai de 3000 a 7000 Å, com pico em 4700 Å.
Calcule a temperatura da fotosfera solar. Pense que relação isso tem com qual é a faixa de
luz visı́vel para nós, animais terrestres.
17- Duas estrelas de mesmo raio têm o mesmo fluxo quando vistas aqui da Terra. Sabendo que
uma está duas vezes mais longe, qual a razão de suas temperaturas?

4.1

Cor das Estrelas

Assim, se acreditamos que as curvas de emissão de luz das estrelas são como curvas de
corpos negros, acreditamos que podemos entender bem como são as cores das estrelas e a que
propriedades físicas elas estão relacionadas. Vimos bastante disso até agora, mas não o suficiente
para responder a todas as perguntas. Por exemplo, o que você diria se eu perguntasse se você
já viu alguma estrela verde? Você provavelmente vai dizer que não. E pode existir uma estrela
verde?
No capítulo de cores, aprendemos que devemos ser cuidadosos com o uso da idéia de existência, porque cores não são algo que existem nos objetos, mas que existem na relação dos nossos
olhos com os objetos. Assim, o adequado seria perguntar se poderíamos ver estrelas como verde
- ao que a resposta é não.
Para entender isso, devemos rever os perfis dos três tipos de cone dos nossos olhos, como
mostrado no capítulo 3. Repare que os cones S têm um pico bem mais distante dos outros dois.
Assim, uma estrela que tenha seu máximo no azul estimula quase exclusivamente os cones S.
Por outro lado, uma estrela que tenha seu pico no verde ou amarelo estimula quase igualmente
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os cones verde e vermelho. Como estrelas são vistas muito pouco brilhantes, isso ainda diminui
a cor que elas podem exibir, e todas aparecem mais ou menos brancas. Além disso, a curva
de Planck cai muito rápido para comprimentos de onda menores que o do pico, de forma que
estrelas com pico no vermelho devem estimular ainda muito mais os cones L que os M, dando a
impressão de estrelas alaranjadas, ou avermelhadas.
Podemos ver tudo isso com mais precisão relembrando que, no capítulo 3, construímos um
mapa de tudo o que os olhos podem ver. Podemos, assim, integrar as curvas de corpo negro
e desenhar, no mapa, em que ponto cai cada estrela. O resultado é a curva que aparece na
figura abaixo: nesta curva, cada ponto representa a cor de um corpo negro de uma temperatura
diferente.

Figura 4.3: Pontos no mapa de cores, representando corpos negros. Cada ponto corresponde a uma das
Curvas de Planck com uma determinada temperatura. Note que a curva passa do azul para o laranja através
do branco, sem se aproximar do verde. Mais detalhes em http://en.wikipedia.org/wiki/Planckian_locus.
Fonte: Wikipedia.

Assim, fica mais fácil responder à pergunta: não há estrelas verdes porque nenhuma temperatura de corpo negro corresponde a um ponto no verde.

4.2

Índices de Cor

À parte da visão biológica das cores, os astrônomos também encontraram uma forma de
descrevê-las e quantificá-las. Pelo que vimos até agora, a cor da estrela está relacionada com a
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sua curva de emissão, e nós precisamos de todo seu espectro para estudá-la.
Entretanto, às vezes podemos querer ter acesso a essas informações, mesmo sem contar com o
espectro todo da estrela. A maioria dos detectores profissionais não distingue fótons de diferentes
cores, eles simplesmente medem o fluxo incidente, seja ele de fótons azuis, verdes, vermelhos
ou todos misturados (branco). Para recuperar a informação cromática em imagens, utilizam-se
filtros. Filtros são posicionados antes do feixe de luz atingir o detector, de modo que este vê
apenas a radiação que o atravessa. Um filtro faz com que apenas fótons de certa cor (isto é,
dentro de uma faixa ao redor de um certo λ central) atinjam o detector, bloqueando a passagem
de fótons fora da sua faixa de transmissão, como um óculos de Sol.
Um sistema de filtros comum usado em diversos instrumentos é o sistema UBV: O filtro U
(ultravioleta) com λcentral = 3600, o filtro B (blue, azul) com λcentral = 4400 e o filtro V (visual)
com λcentral = 5500.
Mas se quisermos encontrar o pico de emissão da estrela (e com isso determinarmos sua
temperatura), será que seriam necessários dezenas de filtros, para compararmos o fluxo da estrela
em vários comprimentos?

Figura 4.4: Na figura acima planckianas de temperatura 5000, 7000 e 8000 K, as barras verticais indicam as
faixas cobertas por filtros B e V.

Vendo a figura, percebemos que não são necessários filtros em vários comprimentos para
diferenciarmos a forma das curvas. Por exemplo, se duas estrelas tiverem o mesmo fluxo em V,
aquela que tiver o maior fluxo em B será a mais quente. Ou seja, podemos fazer isso através da
razão FB /FV dos fluxos contidos nessas faixas!
Sabendo da relação entre a temperatura da estrela e a razão dos fluxos nos filtros, podemos
definir o índice de cor de uma estrela como a razão FB /FV .
Na prática, o log da razão entre os fluxos facilita a visualização dessa relação. Assim, é natural
definirmos a magnitude de uma estrela em um certo filtro:
mV = −2, 5.logFV + const.
E o índice de cor B-V pode ser definido como a diferença entre essas magnitudes:
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Figura 4.5: Relação entre a razão dos fluxos nos filtros B e V e a temperatura de um corpo negro. Quanto
mais quente um corpo, mais azul ele é.

m B − mV = −2, 5.log
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Capítulo 5

Espectros
Estabelecemos, no capítulo anterior, relações entre a luminosidade total, a temperatura, o raio
e a distância de uma estrela, a partir das leis gerais de emissão de um corpo negro. A radiação de corpo negro foi um dos problemas que motivou o desenvolvimento inicial da Mecânica
Quântica. Entretanto, outro fenômeno, estudado na segunda metade do século XIX por um físico
chamado Fraunhofer, também permaneceu mal explicado até o surgimento daquela nova forma
de enxergar o mundo físico: a interação de átomos específicos com a luz.
A radiação de corpo negro pode ser emitida por sólidos, líquidos ou gases, desde que muito
densos. A alta densidade é fundamental para tal fenômeno, pois as moléculas da substância interagem fortemente umas com as outras, trocando energia e momento constantemente. Fraunhofer,
no entanto, fez observações da radiação emitida por elementos químicos no estado gasoso. Neste
estado, os átomos, ou moléculas, estão distantes entre si, e podemos estudar a interação dos
mesmos com a luz – estamos interessados na emissão e absorção – como se fossem isolados.
Fraunhofer fez duas observações fundamentais:
• Um gás, quando mais quente que seu meio, emite luz em comprimentos de onda específicos, linhas discretas, e não em todos os comprimentos de onda. Seu espectro, então,
apresenta linhas de emissão específicas, sendo chamado espectro de emissão.
• Se um gás se encontra entre uma fonte de luz quente e o observador, este gás absorverá luz
somente em determinadas faixas discretas do espectro, e não no contínuo. Este espectro
medido, então, contínuo a não ser por linhas escuras de absorção, é chamado espectro de
absorção. As linhas em que este gás absorve, além disso, são as mesmas em que ele emitiria
se estivesse mais quente que o meio, como discutido no item anterior.
De fato, as linhas de cada substância química, e de cada elemento químico, são características
dessa substância e, portanto, funcionam como um identificador da mesma: Numa amostra de gás
que está emitindo luz, podemos, a partir da análise de seu espectro, determinar quais moléculas
estão presentes ali. Este método de análise é conhecido como espectrometria, e apresenta uma
infinidade de aplicações científicas e tecnológicas: inferência da estrutura molecular de substâncias, medidas da presença de compostos químicos em determinadas misturas (por exemplo,
proporção de poluentes no ar das grandes cidades), etc.
Como cada tipo de átomo tem um certo número de elétrons, as transições possíveis diferem
de um tipo de átomo para outro; cada elemento produz uma combinação única de comprimentos de
onda, que funciona como uma impressão digital deste. Podemos, então, medir em laboratório
os espectros dos vários elementos, e conseguir assim um verdadeiro catálogo para, depois, caso
tivermos um espectro de emissão ou absorção, podermos identificar os elementos que lá estão.
Voltando à questão da diferença entre o espectro de um corpo negro e o de um gás pouco
denso, podemos formular a explicação em termos um pouco mais precisos, agora. Acontece que,
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Figura 5.1: Prisma decompondo a luz, mostrando o princípio de funcionamento de um espectrógrafo. o
prisma curva a luz diferentemente, dependendo da cor (da freqüência, ou do comprimento de onda) da
mesma. Abaixo, um espectro de absorção, gerado por luz de todos os comprimentos de onda passando por
uma região de gás frio.

quando átomos interagem com outros, as linhas ficam mais largas; no caso de sólidos e líquidos,
as interações entre os átomos são muito fortes. Assim, em corpos desse tipo, como são os corpos
negros, as linhas se alargam tanto que ficam indistinguíveis, e assim vemos a banda de emissão
contínua, e essa emissão é realmente descrita pelas leis de corpo negro já enunciadas.

Figura 5.2: Linhas de absorção, e sua representação gráfica. Percebemos que as linhas escuras correspondem
a uma diminuição no fluxo naquela linha.

A posição das linhas espectrais é importante, mas não é a única fonte de informação dada
pelos espectros. A profundidade e a largura das linhas também traz informações importantes.
Vejamos um fenômeno que pode causar alargamento de linha. A velocidade de uma estrela,
como já visto, desloca a linha em uma dada direção, mas sem alterar sua largura, ela é deslocada como um todo. Imagine, porém, uma estrela em rotação. Cada ponto de sua superfície,
portanto, teria uma velocidade diferente em relação ao observador: Haveria pontos que estariam
se aproximando mais, e pontos que estariam se afastando mais, do que o movimento médio da
estrela (tente, com o auxílio de uma bola em rotação, entender tal fenômeno: Perceba que, se o
eixo de rotação estiver perpendicular à sua linha de visão, “em pé”, de um lado da bola pontos
se aproximarão de você, e do outro lado pontos se afastarão).
18- (IAO 97) Se uma estrela está se afastando da Terra a uma velocidade muito alta, seu
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Figura 5.3: Espectro de uma estrela de verdade: o perfil dominante é uma curva de corpo negro, mas há
diversas linhas de absorção e algumas de emissão. Cada linha possui largura e profundidade diferentes;
ambos os parâmetros podem fornecer informações importantes.

espectro contı́nuo parecerá mais quente ou mais frio? Explique.
19- No espectro da Nova de 1934, na constelação do Hércules, as linhas de absorção se deslocaram para o violeta. A linha Hγ (λ = 4241 Å) foi deslocada em 10,1 Å. Qual a velocidade
do gás expulso da estrela, que provocou o surgimento dessas linhas de absorção?
20- Se uma estrela se afasta da Terra com uma velocidade radial (na direção da nossa vista) de
160,9 km/s, qual a nova posição da linha CaI (4226 Å)? Sabendo que essa linha é muito
forte no espectro dessa estrela, qual seu tipo espectral? E se sua velocidade for tangencial
à nossa linha de visada, como podemos detectar o movimento da estrela?
21- Usando a teoria atômica, explique por que as linhas se alargam muito em fluidos muito
densos.
22- Imagine uma estrela de raio igual ao raio do Sol, R = 696000 Km, e uma velocidade de
rotação de 30 dias, quando medida no seu equador. Calcule a largura ∆λ causada pelo
Efeito Doppler na linha de CaI, 4226 Å.
23- Pensando nas moléculas de uma estrela e no Efeito Doppler, você conseguiria sugerir alguns
fenômenos fı́sicos que pudessem ser medidos através da largura das linhas espectrais?

5.1

Átomo de Bohr

A Física Clássica falhou completamente em tentar explicar o porquê dos espectros observados. Bohr, em 1905, propôs um modelo atômico ligeiramente modificado, como já vimos. Com
esse novo modelo, ele pretendia resolver dois problemas: a estranha estabilidade do átomo e a
existência das linhas de Fraunhofer. Por simplicidade, seu modelo se resumia a explicar o hidrogênio ou qualquer outro átomo que só tem um elétron. Em seu modelo atômico, Bohr fez os
seguintes postulados:
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• O elétron se move em uma órbita circular em torno do núcleo, sob influencia da atração
eletrostática (coulombiana)1 entre eles, obedecendo às leis da mecânica clássica.
• O elétron só pode estar em órbitas cujo momento angular seja um múltiplo inteiro da constante
de Planck dividida por 2π.
• Apesar de ser constantemente acelerado, o elétron não emite radiação quando está em uma
órbita permitida, permanecendo com energia constante.
• Se um elétron mudar para uma órbita de menor momento angular (e menor energia), ele
emitirá um fóton com freqüência dada por ∆E = h f , onde ∆E é a diferença de energia entre
as órbitas. Para mudar para uma órbita de maior momento angular (e maior energia), ele
precisa absorver um fóton com a freqüência (a energia) correspondente.
O primeiro postulado assume de vez a analogia entre a força eletromagnética e a gravitacional;
é um postulado que confirma o modelo de Rutherford, já construído sobre essa similaridade: se
os dois tipos de força têm a mesma dependência da distância, é concebível que elétrons tenham
órbitas elípticas (no caso do Bohr, circulares, para facilitar) em torno do núcleo atômico, da
mesma forma que planetas em torno do Sol. Portanto, para tratar o modelo de Bohr, podemos
começar usando o mesmo tipo de análise que usamos na dedução das Leis de Kepler, no capítulo
14 do Volume II. Assim, a energia potencial elétrica do elétron é dada por

−kZe2
r
onde e é a carga do elétron, Z é o número de prótons no núcleo e k é a constante de proporcionalidade da interação coulombiana (análoga ao G da força gravitacional). Logo, a energia total
desse elétron é dada por:
EP =

mv2
kZe2
−
2
r
Por outro lado, como a órbita é circular, a força resultante é centrípeta e, portanto:
Et =

mv2
kZe2
kZe2
=
∴ mv2 =
2
r
r
r
A energia fica com a forma:
kZe2
2r
Isto é, como função apenas do raio (e de constantes do sistema).
Mas o segundo postulado começa a trazer inovações: a idéia é usar a quantização da radiação
feita por Planck e Einstein para gerar uma quantização das órbitas (o motivo de se fazer isso é
explicado no terceiro e quarto postulados). Segundo essa regra, só poderiam existir órbitas com
certos momentos angulares2 (L = mvr), certos raios bem definidos. Usando o segundo postulado,
e a expressão da força centrípeta:
r
√
nh
nh
kZe2
= mvr ∴
= mr
= e mkZr
2π
2π
mr
onde n pode assumir qualquer valor natural (1,2,3. . . ).
Et = −

1 A lei de Coulomb é uma lei do início dos estudos elétricos; de uma forma modificada, nós a apresentamos na lista
da física básica: a atração elétrica entre dois corpos (parados) é proporcional ao produto das cargas dos dois corpos
e ao inverso do quadrado da distância entre eles. A força de Coulomb foi feita descaradamente em analogia à força
gravitacional Newtoniana.
2 Se o conceito de momento angular não é familiar, leia Capítulo 7 do Volume II.
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Temos então que os raios orbitais permitidos são da forma:
r=

n2 h2
4π 2 mkZe2

= C1 n2

E as energias orbitais permitidas:
1
2π 2 mk2 Z2 e4
= C2 2
2
2
h n
n
Novamente, temos equações com muitos termos, mas todos (menos um) constantes. O raio e
a energia só dependem de n, que é um número natural! Com isso, chegamos no resultado de que
só pode haver certos valores específicos para os raios orbitais dos elétrons. O terceiro postulado
diz que essas órbitas são estáveis, a despeito da radiação das cargas aceleradas (é o tipo de prática
dos físicos chamada na marra: se a teoria não prevê isso, impõe na marra).
Idealmente, esperamos que o elétron tenda a ocupar então órbita com menor energia (n = 1),
o chamado nível fundamental. Contudo, colisões com outros átomos e radiação pelo meio tendem
a dar energia para os elétrons, levando-os a níveis mais altos – níveis excitados. Mas como apenas
certas energias são possíveis, se passa luz por um certo grupo de átomos de hidrogênio, apenas
alguns comprimentos de onda serão absorvidos. Do mesmo modo, quando um elétron volta
ao nível fundamental (ou a qualquer nível menos excitado), ele emite um fóton em um dos
comprimentos de onda possíveis. É o que diz o quarto postulado. Tratando mais formalmente:
seja um elétron passando de um nível inicial ni para um nível final n f . A diferença de energia
dessa transição é
!
1
1
∆E = C2
− 2
n2i
nf
Et = −

Que é a energia do fóton liberado, ∆E = h f =
na fórmula de Rydberg:
1
=R
λ

hc
λ.

Substituindo na equação acima, chegamos

1
1
− 2
n2i
nf

!

Mas a equação de Rydberg foi obtida experimentalmente, comparando as linhas espectrais
do hidrogênio! E o valor numérico de R é exatamente o valor da combinação de todas aquelas
constantes da equação de cima! Essa é a vantagem do procedimento na marra: escolhendo os
postulados certos, conseguir a descrição teórica de fenômenos observacionais muito estranhos.
Com essa descrição, ficam resolvidos os problemas das linhas espectrais, e a quantização ganha
cada vez mais importância como princípio de uma nova física.
Repare, na figura 5.4, que a diferença de energia entre o primeiro e o segundo nível é muito
maior que a diferença entre o segundo e o terceiro, que é muito maior que entre o terceiro e o
quarto, e assim por diante. Ou seja, todas as linhas que são transições do nível fundamental para
qualquer outro superior ficam próximas (no caso, todas são ultravioleta), formando uma série
de linhas (a série de Lyman) . Depois, já na região do visível, vêm as linhas das transições do
segundo nível para cima, formando a chamada série de Balmer (mais famosa justamente por
ficar no visível). As outras séries, linhas bem menos energéticas, ficam todas no infravermelho.
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Figura 5.4: Gráfico mostrando várias possibilidades de transição entre camadas eletrônicas do elemento e
as Linhas de Balmer do Hidrogênio, num espectro de emissão.

Abaixo, temos uma tabela com os valores de comprimento de onda da série de Balmer. A
notação usual é a seguinte: Hα é a transição do segundo para o terceiro níveis (ou do terceiro
para o segundo, como na figura. ); Hβ , do segundo para o quarto; Hγ , do segundo para o
quinto. . . H∞ é uma região em que existe uma leva absorção contínua: quando o elétron consegue
energia suficiente para escapar da atração no núcleo (na fórmula, quando n f tende a infinito).
Série de Balmer
Hal pha
Hbeta
Hγ
Hδ
He
H∞

6563 Å
4861 Å
4340 Å
4100 Å
3970 Å
3646 Å

Todos os átomos apresentam tal quantização dos seus níveis de energia, todos eles apresentam um conjunto de linhas espectrais. O modelo de Bohr, no entanto, falha completamente na
descrição de átomos ou íons que apresentam mais de um elétron em sua eletrosfera. Isto porque,
para átomos de mais de um elétron, a interação entre elétrons também tem de ser levada em
conta – e, junto com ela, restrições mais sutis, como o princípio da exclusão de Pauli. A Mecânica Quântica posterior, desenvolvida a partir de 1926, já conseguia descrever satisfatoriamente a
presença de todas as linhas nos espectros dos diferentes elementos químicos; com isso, podemos
dizer que os espectros de emissão e absorção são razoavelmente entendidos hoje em dia.

Figura 5.5: Espectro do Anel.
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Capítulo 6

Teoria Quântica
Se os fenômenos de difração e interferência só faziam sentido pensando a luz como onda,
o efeito fotoelétrico e a radiação de corpo negro estavam exigindo que ela fosse encarada como
propagação de fótons, de partículas. Para você, que leu todos os capítulos até aqui, talvez isso
não seja um problema tão grande: se a ciência consiste em criar modelos que expliquem e organizem a realidade, não há tanto problema em usar dois modelos diferentes para descrever a
luz. . . Acontece que não foi assim que a ciência moderna se constituiu historicamente. Desde o
início da nossa física (Galileu, Kepler, Newton, etc.), acreditava-se na ciência como o modo de
buscar a verdade objetiva, independente dos seres humanos, que existe por si. Essa ainda é a imagem mais difundida de ciência, é a que está no senso comum; um dos nossos objetivos, nessas
listas, é desfazer essa imagem. Essa visão “objetivista” começou a mudar no início do século XX,
e tem muito a ver com a crise de que estamos falando: quando precisávamos de duas teorias
contraditórias para explicar o que é a luz; duas teorias aparentemente verdadeiras, mas contraditórias? A luz não pode ser partícula e onda ao mesmo tempo! O que é, então, a realidade das
coisas?!
Antes de encarar o problema filosófico sobre o conhecimento da verdade, continuemos seguindo a evolução dos resultados físicos associados. O primeiro questionamento: se acharmos
comportamentos de partículas em algo que supúnhamos ser uma onda, porque não esperar o
contrário: comportamentos, em partículas, associados a ondas? Esta sugestão nasce com a tese
de doutoramento do físico (e ex-historiador) francês Louis de Broglie. Ele postulou que partículas materiais (prótons, elétrons, etc.) possuem um certo comprimento de onda, a partir do qual
propriedades ondulatórias devem aparecer. Este comprimento de onda, em conformidade com a
energia dos fótons de Planck, é dado por:
λ=

h
p

onde p é a quantidade de movimento da partícula e h é a constante de Planck. De Broglie
postulou desta forma baseado na quantização do átomo de Bohr e também na analogia óticomecânica1 . Não demorou para a hipótese de De Broglie ser comprovada experimentalmente2
com a difração de elétrons em uma rede cristalina, o que rendeu o Nobel a G.P. Thomson (o filho
do descobridor do elétron)3 . Com isso, a dualidade onda-partícula deixa de ser um problema
exclusivo da luz, disseminando-se para toda a matéria. :S
1

Existe uma certa tradição em comparar certas equações na mecânica a outras bastante similares da ótica geométrica.
A essa altura, já temos que usar esses termos mais cuidadosamente. Quando dizemos que uma hipótese teórica
nova foi comprovada experimentalmente, isso significa que ela previa um certo resultado experimental que foi de fato
verificado em laboratório. Nesse caso, tratava-se de prever um resultado teórico que não era previsto pela teoria clássica.
3 Vejam a ironia, o pai ganha o Nobel por mostrar que elétrons são partículas, e o filho o ganha por mostrar que
também são ondas! Hahahaha. . .
2
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Era nessa mesma época que o modelo atômico estava sendo mais refinado; Bohr fez a ultima modificação em 1913. A estabilidade dos elétrons devia estar associada a esses fenômenos
estranhos; Bohr estava especialmente preocupado com a coerência entre esses fenômenos nãoexplicados pela física clássica4 . Como é comum nos meios científicos, outros físicos se juntaram
a ele em suas investigações; mas nesse caso, o trabalho em grupo foi especialmente frutífero.
Começou com dois alunos alemães que iam passar os verões com Bohr, na Universidade de Copenhagen, para estudar com ele: Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli. Eles estavam num bom
caminho, construindo teorias que funcionavam muito bem, mas que ninguém compreendia.
Após um prolongado período de reflexão conjunta com o próprio Bohr, Heisenberg resgatou
um ponto de vista subjetivo que, de tanto ser oprimido pela concepção clássica da física, acabou
completamente esquecido: quando vemos os rastros de um elétron numa câmara de bolhas, não
vemos os elétrons, só as bolhas. Existe uma subjetividade inerente a todo processo de conhecimento, que ele estava em vias de recuperar. Explico melhor: suponha que queiramos medir a
velocidade, ou a posição de um corpo qualquer. Para que façamos isso, devemos ter uma fonte
de luz; seus raios saem dessa fonte, refletem-se na bolinha, e chegam aos nossos olhos – assim,
vemos o movimento da bolinha. O simples fato de observarmos um objeto já implica uma interação física entre ele e nós. Para ficar mais claro, suponhamos que nosso objeto seja um elétron.
Sabemos que, se a luz que incidir nele tiver uma freqüência muito alta, ele será muito perturbado, isto é, pode ter um acréscimo muito grande na sua velocidade. Então, se quisermos medir
a velocidade de um elétron, mandaremos raios de luz com a menor freqüência possível, para
“distorcer” menos a velocidade “real” do elétron. Por outro lado, ondas com freqüência muito
baixa têm um comprimento de onda muito grande; para a posição do elétron, só é possível saber
que ele está na região da crista da onda de luz – ou seja, a medida da posição é muito pouco precisa, com comprimentos de onda muito grandes. Uma precisão maior nessa medida implica uma
precisão menor na da velocidade; uma maior na velocidade, outra menor na posição. Repare que
isso não depende da precisão dos instrumentos empregados na medição; é uma incerteza inerente
a toda forma de medição.
Assim, Heisenberg publicou, em 1927, o que ficaria conhecido como princípio da incerteza5 :
o produto da incerteza do momento pela incerteza da posição não pode ser menor que a constante
de Planck:
∆x · ∆p ≥ h
Sendo p o momento linear de um objeto qualquer, e x sua posição. Como a constante de
Planck é muito pequena (da ordem de 10−34 , como vimos mais acima), esse tipo de efeito é
completamente desprezível na escala do nosso mundo comum; é só nesse mundo “grande” que
podemos supor desprezível a interação da luz que nos permite conhecer os objetos e, assim, supor
que possamos conhecer uma realidade física independente do observador (com um observador
absolutamente imparcial). Mas isso não é desprezível na escala atômica, o que dá à constante de
Planck um novo status: o da quantidade que define o limite entre o domínio da física clássica e
o da física quântica que estava nascendo.
Subjetividade inseparável do observador e diferença entre mundo microscópico e macroscópico: dois ingredientes fundamentais para as idéias que Bohr, Heisenberg e Pauli vinham desenvolvendo. Pouco tempo depois, eles tinham oficializado, finalmente, sua própria interpretação
da mecânica quântica: a muito famosa interpretação de Copenhagen. A questão é a seguinte: desde
que nascemos, vamos sedimentando conceitos sobre o mundo, baseados nas nossas experiências
e na forma que nossa cultura o enxerga. Assim, aprendemos cedo que o espaço e que o tempo
4 Chamamos

de Física Clássica o conjunto de teorias físicas que atingiram seu ápice no final do século XIX: isto inclui a
Mecânica Newtoniana, a Termodinâmica e o Eletromagnetismo de Maxwell.
5 Segundo a Declaração Universal dos Direitos do Físico: “Todo Físico tem o direito de invocar o princípio da incerteza
quando for questionado por engenheiros, filósofos, advogados, dramaturgos, jogadores de futebol, etc. . . ”
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são absolutos, ou seja, os mesmos para qualquer pessoa; vemos que os objetos são permanentes
nesse espaço e nesse tempo; que eles não aparecem e depois desaparecem6 . Quando notamos
que as árvores passam lá fora e dissemos isso a nosso pai, ele provavelmente soltou uma risada
e disse “nah, nós é que estamos passando; isso é só impressão dos seus olhos”. Ou seja, desde
que as concepções da Ciência Moderna (desde Newton, mais ou menos) foram fixadas na nossa
cultura, aprendemos quando crianças a diferenciar o que é “real” do que é “ilusão dos sentidos”.
A estrutura do nosso pensamento é, nesse sentido, clássica: todas as nossas impressões e imagens
do mundo são baseadas nos nossos conceitos clássicos. Porém, certas experiências nos forçaram
a dizer que a medida do espaço e do tempo dependia do estado de movimento e dos corpos
próximos de quem observava – o que levou Einstein a reformular a mecânica com a Teoria da
Relatividade. Outras experiências mostravam comportamentos estranhos dos elétrons e da luz,
que por muitas vezes eram contraditórios, segundo nosso pensamento clássico. Mesmo que criemos
outros modelos, nossa mente continua sendo moldada pelos conceitos clássicos; e tudo de que
conseguimos fazer imagem (imaginar) são objetos clássicos. Assim, a luz, em certas situações,
se parece mais com o nosso modelo clássico de onda, e em outras, com o nosso modelo clássico
de partícula. Isso nos remete ao princípio da complementaridade do Bohr: Duas afirmações
profundamente contraditórias podem ser profundamente complementares. A contradição entre explicar
os objetos como ondas ou como partículas é quase que necessária, pois deriva das próprias limitações do conhecimento humano. Nenhum dos modelos é a luz (esta, nossa imaginação não
acessa diretamente); mas cada um deles, a seu modo, expressa algo sobre a “realidade” da luz. É
nesse sentido que dizemos que ela é, ao mesmo tempo, onda e partícula.
A Interpretação de Copenhagen ainda é a interpretação mais aceita entre os físicos; mas ela já
foi muito criticada por ter servido como uma barreira a construções conceituais mais complexas,
algo como “aceite sua limitação e não pergunte muito; continue fazendo as contas”. Entretanto,
mais importante que a interpretação foram suas conseqüências para a epistemologia7 . A necessária vinculação de toda teoria à sua produção por mentes humanas (inseridas em uma cultura
específica e em uma época específica) nunca mais foi esquecida. A limitação natural do conhecimento também foi uma idéia que se difundiu rapidamente, graças a outras conclusões, vindas
de diversas partes. Igualmente, foi colocada a questão dos limites de validade de qualquer concepção científica (a mecânica newtoniana só vale até escalas em que a constante de Planck não
é desprezível). Se hoje falamos de teorias científicas como criações humanas, variadas e limitadas,
e não mais como a Verdade descoberta pelo homem; se concebemos uma ciência chinesa tão válida
quanto a nossa, ocidental; se sabemos reconhecer as qualidades da Astronomia Aristotélica, e não
achamos mais que eles tinham um conhecimento inferior porque acreditavam na Terra no centro
do Universo, boa parte de tudo isso se deve, pelo menos de início, às reflexões de Copenhagen.
Quanto à teoria quântica em si, ela é razoavelmente independente de suas interpretações,
permitindo inclusive um ponto de vista como a famosa interpretação de Paul Dirac: “Shut up
and calculate”. Independente das limitações da nossa imaginação, podemos descrever os fenômenos matematicamente, porque a matemática é apenas uma forma de expressar relações lógicas.
Pensando nisso, não podemos nos esquecer que, na época de Bohr, havia outras pessoas desenvolvendo os resultados quânticos de outras formas.
Erwin Schrödinger não gostava dos saltos quânticos e das outras coisas “obscuras”, e tentava
dar uma formulação matemática coerente. Em 1926, ao preparar um colóquio sobre a teoria de
De Broglie (pois ele e seus colegas não a entendiam muito bem), insistindo na analogia óticomecânica, chegou à formulação da mecânica ondulatória, sua versão da nova teoria. Em sua teoria,
6

Piaget, um psicólogo suíço que pesquisou o aprendizado desses conceitos mais fundamentais, relata experiências em
que se mostra para um bebê um objeto que ele quer muito. Ele então fica agitado, e seguindo-o com os olhos. Quando
se esconde esse objeto atrás de uma placa, por exemplo, o bebê subitamente passa a agir como se o objeto nunca tivesse
existido.
7 Epistemologia é uma área da filosofia, e consiste na investigação das condições para o conhecimento (seja esse conhecimento de que tipo for).
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ele prevê a existência da função de onda, que é uma função geralmente complexa (isto é, que
envolve números imaginários). Porém, ele não sabia o que ela representava. Primeiramente que
ela estivesse relacionada com a densidade de carga do elétron, ou seja, ele interpretou os elétrons
como nuvens, padrões de interferência de ondas (podendo muitas vezes ocupar o espaço todo :S).
Mais tarde, Max Born sugeriu que sua equação estava ligada à função densidade de probabilidade
da partícula, a partir da qual era possível obter as probabilidades de se medir a posição ou o
momento da partícula – em conformidade com o princípio de incerteza.
Por outro lado, o próprio grupo de Copenhagen fazia avanços no formalismo da teoria. Wolfgang Pauli, por exemplo, já em 1925, publicou o princípio da exclusão: Duas partículas iguais
de um determinado tipo (chamadas de férmions – categoria que inclui elétrons, prótons e nêutrons, mas não fótons, por exemplo) não podem ocupar o mesmo estado quântico (isto é, de
mesma energia, momento angular total, momento angular em uma dada direção e spin8 ) em
um sistema. Assim, em cada uma das nuvens de probabilidade em torno de um átomo9 , em
cada orbital, só podem permanecer, no máximo, dois elétrons – desde que tenham spins opostos.
Vocês verão isso melhor nas aulas de química. E verão como isso é importante até na evolução
das estrelas.
A teoria de Schrödinger inicialmente era uma tentativa completamente diferente da que Heisenberg e seus companheiros estavam bolando, mas com o passar do tempo, foi ficando claro
que eram duas formulações teóricas equivalentes. Paul Dirac foi um dos que mostraram essa
equivalência, além de ter unido e generalizado as duas, inserindo até a relatividade restrita!
Após o formalismo matemático da mecânica quântica ser bem estabelecido, ainda restavam
muitas dúvidas conceituais: como, exatamente, o ato de medir ou observar afeta o sistema (o
chamado colapso da função de onda); em que ponto se dava a transição do mundo quântico para
o clássico (ambas questões explicitadas no “experimento” do Gato de Schrödinger – pesquisem); a estranha não-localidade mostrada pelas equações da mecânica quântica (uma medição
em um local afeta o universo como um todo, de forma aparentemente imediata), explicitado pelo
paradoxo EPR.
Certos problemas sobre medições ainda persistem, principalmente se tivermos um cuidado
que Copenhagen não teve: considerarmos o medidor também como um sistema quântico – daí
o problema passa a ser uma interação de dois sistemas quânticos! Sobre a não-localidade, esta
se mostrou sendo verdadeira, ou seja, a “ação fantasmagórica à distância”, como apelidaram
Einstein e seus colegas, é um fato ainda hoje verificado.
Apesar de ser, sem dúvidas, a teoria mais testada e comprovada até agora, a mecânica quântica ainda não possui grande consenso sobre a sua interpretação. Como dissemos, a interpretação
de Copenhagen ainda é mais aceita, mas de forma alguma é a única, e tem perdido força com o
tempo. Fechando a lista, damos alguns outros exemplos de interpretações:
• Interpretação Estatística: diz que os resultados da mecânica quântica só fazem sentido se
aplicados para sistemas de muitas partículas, o que faz com que os problemas das nuvens
de probabilidade e do paradoxo do gato de Schrödinger deixem de ser um problema: não
faz sentido falar dessas coisas para uma partícula sozinha.
• Interpretação de Bohm: ela supõe que a função de onda é uma entidade real (isto é, ela
não é uma formulação matemática usada meramente para resolver o problema, como, por
exemplo, a interpretação probabilística considera) e não-local, é um desenvolvimento das
teorias de De Broglie. Esta é uma interpretação que insere variáveis escondidas, o que
8O

spin é um momento angular intrínseco, porém não se trata de uma rotação em torno do próprio eixo, como muitos
exemplificam. Sua origem é explicada ao se usar mecânica quântica relativística.
9 Uma nuvem de probabilidade de um elétron é uma região, em torno do núcleo atômico e a cada ponto dessa região
está associada uma probabilidade do elétron ser encontrado ali. Os objetos quânticos são descritos como funções de
probabilidade pela equação de Schrödinger. Isso é necessário pelo próprio Princípio de Incerteza, que impede uma
descrição exata das posições.
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resolve todos os problemas dos paradoxos da quântica. Nela a dualidade onda-partícula é
resolvida postulando que tanto a partícula e a onda existem juntas.
• Interpretação Relacional: Esta interpretação, seguindo as idéias da relatividade restrita, considera que o ato de medição consiste em uma relação entre observador-observado, isto é,
nosso sistema quântico pode estar em estados diferentes para observadores diferentes.
• Interpretação dos Universos Paralelos: Para resolver o problema do colapso da função de
onda e do paradoxo EPR, sugeriu-se uma outra interpretação do ato de medir: a partir
da medição, nosso universo se separa em vários, sendo que em cada um nosso sistema está
(e estava) em cada uma das possibilidades de medição. Logo, não temos um “colapso”
da função de onda, apenas tomamos um caminho de universo dentre todos os universos
possíveis, sendo todos não conectados (isto é, eles não se influenciam entre si).
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Capítulo 7

O Sol
7.0.1

Energia Solar

O Sol é a principal fonte de energia terrestre. Da radiação solar que chega na Terra, aproximadamente 30% é refletida de volta para o espaço. Quase 50% é absorvida pela atmosfera, pela
superfície terrestre e pelos oceanos e convertida em calor. Cerca de 20% participa nos ciclos hidrológicos (evaporação, precipitação e circulação da água) e resta uma pequena fração causadora
de ventos e de ondas do mar, sendo uma fração ainda menor a que se incorpora à biomassa do
planeta, através do processo de fotossíntese, nas folhas verdes das plantas. Foi essa pequeníssima
fração, incorporada nos seres vivos, que deu lugar, nos últimos 600 milhões de anos, através de
complexos fenômenos bioquímicos, geológicos, mecânicos, aos combustíveis fósseis: petróleo,
carvão mineral e gás natural.
Portanto, com algumas poucas exceções, como o calor proveniente do centro da Terra, a
energia nuclear e a energia das marés, todas as formas de energia que utilizamos na Terra têm
sua origem direta ou indireta nas radiações solares. Em outras palavras, as fontes de energia são,
em última instância, derivadas da energia do Sol.
Entretanto, o que nós costumamos entender por energia solar é o aproveitamento direto da
energia gerada pelo Sol, que hoje é, sem dúvida, uma das alternativas energéticas mais promissoras: a Terra recebe do Sol dez mil vezes mais energia que o atual consumo mundial de
eletricidade, e a quantidade de sol que incide na terra durante dez dias é equivalente a todas as
reservas de combustíveis fósseis existentes, além de ser inesgotável na escala terrestre de tempo,
tanto como fonte de calor quanto de luz.

24- A freqüência de pico da curva de emissão de luz do Sol é a do amarelo, 4700 Å. Calcule,
com isso, sua temperatura efetiva.
25- O raio do Sol é conhecido desde 1673, quando foi descoberto o valor da distância da Terra
ao Sol a partir de métodos geométricos (a paralaxe geocêntrica de Marte). Ora, sabendo
que a distância da Terra ao Sol é de 1, 5 · 108 Km, e o diâmetro angular do Sol (ângulo
determinado pelo seu diâmetro no céu) é de 30’ de arco, calcule seu raio. A partir desse valor
e da temperatura do Sol, calcule a potência (quantidade de energia por segundo) emitida
por ele. A quantas lâmpadas de 100 Watts corresponde essa potência?
26- Se você calculou o valor da potência emitida pelo Sol no exercı́cio acima, deve ter constatado
que ela é realmente alta! Essa quantidade de energia é tanta que a um ser humano não
parece nada óbvio (e, veremos, não é mesmo) a resposta à seguinte pergunta: de onde
provém tanta energia? Qual é o combustı́vel que alimenta o Sol?
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27- Sabemos que a massa do Sol é de 2 · 1030 Kg. Dada a tabela abaixo, da quantidade de
energia liberada por grama de matéria queimada, de cada um dos combustı́veis relacionados,
calcule o tempo máximo de vida do Sol caso sua energia viesse da queima de cada um dos
referidos combustı́veis. (Considere que a potência do Sol é a mesma desde sua origem.)
Produto

Energia liberada na queima (J/g)

Pólvora
Açúcar comum (sacarose)
Álcool (etanol)
Gás Natural (metano)
Carvão (hulha seca)
Gasolina (octano)
Hidrogênio

4.200
16.720
23.000
29.380
35.750
48.000
142.000

Hoje em dia, há métodos relativamente seguros de datação de fósseis de seres vivos, com um
erro pequeno na determinação da idade do fóssil (há quanto tempo o animal morreu). Assim,
partir da análise de fósseis e demais evidências geológicas (marcas que a vida em eras passadas
deixou na estrutura do nosso planeta, nas camadas do solo, nas rochas), sabe-se que a vida na
Terra tem, ao menos, 3,5 bilhões de anos de existência – e há pelo menos 350 milhões de anos
na forma de florestas razoavelmente parecidas com as atuais1 . Disso devemos supor que, ao
menos nos últimos 300 ou 400 milhões de anos, a luminosidade do Sol não tenha variado significativamente. A partir das respostas do exercício anterior, vemos logo que a queima comum de
combustíveis – mesmo a do hidrogênio, a mais energética que conhecemos – é muito insuficiente
para ter sustentado o sol durante tanto tempo.
Tecnicamente, “queima” é um tipo particular de reação química. Uma certa substância (o
combustível) reage com oxigênio, é desmontada em gás carbônico e água, e a energia da estrutura
anterior da molécula é liberada como calor e luz. A queima (ou combustão) do álcool, C2 H5 OH,
por exemplo, ocorre da seguinte maneira:
C2 H5 OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2 O
Parece, contudo, que a energia de estrutura das moléculas, apesar de bastante alta, não é
suficiente para justificar toda energia emitida pelo Sol. Mas o que mais poderia servir?
Integrando uma esfera de densidade constante2 , encontramos que a energia potencial gravitacional armazenada na esfera é

U=−

3M2 G
5R

(7.1)

28- Usando valores conhecidos para a massa e o raio solares, estime a quantidade de energia
potencial armazenada no Sol.
29- Comparando com a luminosidade solar, estime quanto tempo de vida o Sol terá.
Repare que, como em todas as reações químicas, os átomos se rearranjaram em outras moléculas – mas cada átomo continua a ser o que é. Mas sabemos que, pelo menos desde o fim
1 A data corresponde ao início do período geológico conhecido como carbonífero, quando os primeiros ecossistemas
vegetais começaram a virar sedimentos para formar o carvão mineral que temos hoje.
2 Não faremos isso aqui, mas isso pode ser visto em http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin-Helmholtz_mechanism
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do século XIX, os átomos não são mais tidos como indivisíveis; eles têm elétrons flutuando em
uma camada externa, e um núcleo composto de prótons e nêutrons. Aaaaaahh, e se então reagíssemos os núcleos, recombinando prótons e nêutrons e transformando elementos químicos, será
que teríamos energia para sustentar uma estrela?

Figura 7.1: Energia de ligação dos átomos.

O gráfico 7.1 mostra a quantidade de energia de ligação por quantidade de núcleons (próton
ou nêutron) em um núcleo atômico. Essa é a energia associada ao agrupamento das partículas
do núcleo atômico, e que varia bastante de núcleo para núcleo. O aumento da energia de ligação
para baixos valores de número de massa, por exemplo, indica que energia será liberada se dois
nuclideos de baixa massa se combinarem. A razão disso se relaciona com a segunda equação
mais citada na história3
E = mc2
publicada por Einstein em 1905, junto com sua Teoria da Relatividade Restrita. Ela diz que
massa (m) pode ser transformada em energia (E), e energia pode ser condensada em massa. c é a
velocidade da luz, que vale 3 · 108 m/s. Ou seja, em última análise, o que se conserva no universo
não são a massa nem a energia, mas a massa e a energia juntas! Uma pode ser transformada na
outra, e suas quantidades são relacionadas a partir da fórmula acima. E como a velocidade da
luz ao quadrado é um número realmente grande, uma pequena quantidade de massa concentra
muita, muita energia!
Assim, quatro prótons (quatro núcleos de hidrogênio) têm 0,7% mais massa que os dois prótons e dois nêutrons de um núcleo de hélio. Três núcleos de hélio (seis prótons e seis nêutrons),
por sua vez, têm mais energia condensada que os mesmos seis prótons e seis nêutrons em um
núcleo de carbono; e assim até o ferro. Para elementos maiores que o ferro, ocorre o oposto; um
átomo de cádmio (112) é mais energético que dois de ferro (56). Na época em que se terminava de
montar a estrutura atômica, seguindo os esforços para a Segunda Guerra Mundial, começou a se
pesquisar a factibilidade de quebrar núcleos de elementos frágeis como o urânio, para gerar liberação de energia descontrolada; os americanos conseguiram primeiro, e duas cidades japonesas,
Hiroshima e Nagasaki, testemunharam o poder energético das reações nucleares.
Mas não é nem um pouco razoável pensar que o Sol seja inteiro composto de um elemento tão
raro quanto o urânio; e pelo contrário, as linhas espectrais do Sol indicam que ele seja composto,
em sua maior parte, por hidrogênio e hélio. Daí a hipótese sobre a produção de energia solar:
quatro átomos de hidrogênio, os mais leves de toda a tabela periódica, são fundidos em um
átomo de hélio, e diferença de energia entre os dois estados é liberada e chega até nós. A queima
(queima agora significando reação nuclear de fusão, e não mais reação química de combustão),
é processada em um núcleo, onde a temperatura chega à ordem dos 10 milhões K, e a pressão,
3 Nosso

palpite é que o primeiro lugar ainda fica com F = ma.
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170 milhões de atmosferas terrestres!!4 É desse núcleo do Sol – como do núcleo de outra estrela
qualquer – que se produz toda a energia emanada do astro.

30- A partir da potência do Sol, calcule a massa que ele transforma em energia por segundo.
Considerando que um átomo de Hélio tem 0,7% de massa a menos do que os 4 átomos de
Hidrogênio, e com a massa do Sol dada logo atrás no texto, calcule o tempo máximo que
ele poderia ficar emitindo energia, considerando que ele possa queimar toda a sua massa (o
que não é realmente verdade, como veremos adiante). Essa fonte de energia é agora viável?
31- Calcule a quantidade de energia que seu corpo armazena na forma de massa. Descubra o
valor do gasto mensal de energia em sua casa, considere uma cidade com 100 000 habitantes,
cada casa gastando a mesma quantidade de energia que a sua (e com o mesmo número de
pessoas que a sua, também), e calcule por quanto tempo a energia armazenada em seu
corpo sustentaria essa cidade. Conclua que você tem, dentro de si, a capacidade de resolver
o problema da crise energética mundial!

7.1

Interior Solar

Já sabemos como a energia é produzida no Sol. Agora, como ela chega até nós, ou seja, como
a mesma é transmitida do núcleo até chegar à Terra? A pergunta pode ser formulada de uma
forma mais genérica: “Por que mecanismos físicos a energia pode ser transmitida de um ponto
a outro do espaço?”. Se um corpo está quente, como é que seu calor se distribui na região em
torno dele? A panela quente esquenta seu cabo; o Sol esquenta a Terra; o ar-condicionado, fixo
em um canto da sala, da sala, abaixa a temperatura do ar de todo o recinto. Quais os processos
que ocorrem aí?
O cabo da panela esquentando é um exemplo de transmissão de calor por condução: partículas mais quentes e, portanto, com maior energia cinética, colidem com as moléculas mais frias
de sua vizinhança, transmitindo parte de sua energia cinética a elas. Então, queimamos a mão
ao tocar esse cabo muito quente, e sentimos os pés frios, em contato com o chão, que rouba o
calor deles. Nessa forma de transmissão do calor, as partículas não saem do lugar. Há um deslocamento da energia sem mudança na distribuição da matéria (a panela, e suas partículas, ficam
paradas, assim como os átomos do ar ou da sua mão ao ser queimada).
No caso do resfriamento de uma sala por um aparelho de ar condicionado, contudo, outra
forma de transmissão de calor aparece e passa a ser preponderante. A condução existe, mas as
partículas também se movem, e, obviamente, com elas sua energia. O movimento da matéria é
o que causa o “movimento” da energia. No caso do ar condicionado, o ar próximo ao aparelho,
ao ser resfriado, tem sua densidade aumentada, tendendo a descer ao chão da sala. Da mesma
forma, o ar quente do chão tende a subir; lá em cima, ele é resfriado pelo ar-condicionado, até
estar mais frio que o ar de baixo e então descer. Esse ciclo é conhecido como convecção; e
costuma ocorrer em fluidos (líquidos e gases), quando a variação de temperatura causa uma
variação na densidade, e alguma força – gravidade, por exemplo – faz com que o fluido se
movimente. É um dos principais processos de circulação do ar ambiente.
4 De fato, a temperatura extrema necessária para a ativação de tal reação é o fator limitante de sua utilização para fins
humanos. Não conseguimos ainda isolar a matéria (o hidrogênio a ser fundido) a tais temperaturas – nenhum recipiente
material suportaria tal calor sem vaporizar e ter suas moléculas decompostas, o que hoje se tenta é o isolamento com
campos magnéticos (ainda sem sucessos consideráveis). No entanto, a fusão de hidrogênio já é aproveitada de uma forma
que não necessita – pela própria atividade onde é usada – de controle algum: a Bomba de Hidrogênio. Uma vez ativada, a
bomba gera calor descontroladamente, causando grande destruição até que toda a energia tenha sido liberada.
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Entretanto, mesmo quando um corpo está completamente isolado de outros, ele ainda assim
pode transmitir calor. A energia do Sol, por exemplo, chega até nós sem haver praticamente matéria entre a Terra e nossa estrela. Já vimos que, nesse caso, o transporte de energia se dá através
dos fótons que, como vimos, têm uma energia diretamente proporcional à sua freqüência. Este
modo de transporte é conhecido por radiação, e já foi bem discutido na unidade de Estrutura
da Matéria.
Tendo discutido a principais formas de transmissão de energia, estamos aptos, agora, a entender como a energia sai do núcleo do Sol e chega até nós. Há um modelo de descrição do
transporte de energia que é bem aceito atualmente, e é esse modelo (essa visão de como o Sol é
estruturado) que iremos discutir. Podemos dividir nossa estrela em camadas, dentro das quais o
transporte de energia acontece, majoritariamente, de alguma das três formas apresentadas acima.
Logo acima do núcleo, onde as reações nucleares são processadas, a transmissão de energia
ocorre na forma radiativa. A camada radiativa constitui uma importante parte do interior
solar. Os fótons são produzidos nas interações atômicas, e fluem em direção ao exterior. Só
que nessa região as pressões e temperaturas ainda são elevadas; imagine uma partícula tentando
andar num meio com muitas, mas muitas outras partículas em alta velocidade. Com certeza
ela irá colidir a cada momento, fazendo um caminho de zigue-zague completamente aleatório,
assim na camada radiativa os fótons que chegam do núcleo rapidamente são absorvidos por
um elétron e logo em seguida são reemitidos em uma direção qualquer e logo em seguida é
reabsorvido e reemitido por várias vezes. Então deveríamos imaginar que os fótons ficassem
nesse movimento indefinidamente, porém, pela pressão da radiação que emerge do núcleo, esses
fótons são lentamente empurrados para fora – e levando muito tempo para tal. Para você ter
uma idéia, um fóton produzido no núcleo demora em média 2 milhões de anos para chegar à
superfície solar!!
Num dado momento, porém, o interior do Sol começa a ficar mais opaco do que até então, o
que significa que a matéria absorve muito mais os fótons do que o muito que já absorvia antes.
Assim, o fluxo de radiação nessa região fica prejudicado, e a energia encontra dificuldades para
ser escoada, acumulando-se ali. Um fluido (o plasma, que é um estado da matéria em que os
átomos estão separados de seus elétrons) muito quente embaixo de outro não-tão-quente-assim
– dá para imaginar o que vai acontecer, não? O plasma quente sobe, por estar menos denso,
libera sua energia (esfria), e depois desce. A camada onde isso ocorre é denominada camada
convectiva. Não significa que o transporte por radiação tenha deixado de existir, mas que ele
divide espaço com o transporte convectivo. Essa camada corresponde aos último 15% do raio do
Sol; e as pressões e temperaturas já são bem mais baixas.

Figura 7.2: Esquema do transporte de energia no interior do Sol.

O processo convectivo forma colunas de convecção. O gás quente sobe pelo interior da coluna, quando chega na superfície libera os fótons e esfria, então desce pelas laterais da coluna
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(semelhante ao que acontece com a água quando ela ferve). Isso faz com que, quando observamos o Sol com grande aumento, vejamos ele com uma superfície toda granulada, que são apenas
os topos das colunas convectivas, as granulações.

Figura 7.3: Fotos mostrando as granulações no Sol. Seu centro é mais brilhante pois o gás nesse ponto é
mais quente, então ele esfria e se desloca para as laterais, tornando-se mais escuro. A duração média de
uma granulação é de cerca de 6 minutos.

7.2

Superfície Solar

Porém, nada disso que foi discutido acima (exceto pelas granulações5 ) jamais foi observado
por astrônomo algum, é apenas resultado de suas contas e modelos. O Sol é quente demais para
que qualquer sonda viaje ao seu interior e observe qualquer um desses processos diretamente.
O que observamos diretamente é a fotosfera, a “superfície” da estrela. Dessa forma, todas as
informações que obtemos da luz proveniente de uma estrela – linhas de absorção, pico de emissão
da curva de corpo negro, temperatura efetiva – diz respeito à fotosfera. No caso do Sol, conforme
seus cálculos no início do capítulo, a temperatura efetiva (da fotosfera) é de 5700 K (lembrando
que o núcleo está a 10 milhões Kelvin!), com pico de emissão no amarelo.
A fotosfera é palco de alguns fenômenos interessantes, observados cá da Terra. Um exemplo,
o mais evidente, são as manchas solares. Elas são pequenas manchas escuras que observamos
no Sol. O fato de serem escuras não quer dizer que elas não emitam luz, mas que apenas estão a
uma temperatura mais baixa (algo como 3800K, contra os já famosos 5700K médios da superfície),
sendo ofuscadas pelas regiões vizinhas. Algo curioso sobre essas manchas é que elas obedecem
a um Ciclo de 11 anos, passando por períodos de máxima e de mínima aparição; esse ciclo está
relacionado com o ciclo de atividade magnética do Sol.
Na década de 1840, o cientista alemão Heinrich Schwabe descobriu que o número de manchas
aumenta, e depois diminui, em um ciclo de 11 anos. As posições e a quantidade delas variam.
As manchas estão concentradas em dois cinturões, uma ao norte e outra ao sul do equador solar.
Quando o número de manchas está em seu mínimo, os cinturões se situam perto do equador, e
quando estão em seu máximo, os cinturões ficam mais perto dos pólos.
A explicação foi proposta pelo casal Babcock, que propôs um modelo fenomenológico para
a chamada teoria do dínamo, que além de explicar a existência de manchas, explica o ciclo
solar e outros fenômenos solares como as violentas erupções. Esta teoria depende basicamente
do conhecimento de dois processos ocorridos no interior solar e que ainda não são muito bem
compreendidos pelos cientistas: a Rotação Diferencial do Sol6 e o turbulento movimento do
5

As granulações são possíveis de serem observadas pelo fato de que a fotosfera não é totalmente opaca, ela é semitransparente, assim como a nossa atmosfera.
6 Rotação diferencial: Normalmente estamos acostumados, em nossa vida cotidiana, com rotação de um corpo rígido.
Essa é a rotação de um CD por exemplo, ou uma bola, ou de um Ventilador de teto. Nesse caso, quanto mais longe do
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Figura 7.4: Manchas solares (Fonte: www.spaceweather.com)

gás nas colunas convectivas.
Segundo a explicação proposta pelo casal, no inicio do ciclo solar o campo magnético solar
seria em sua maior parte polar, orientado de um pólo a outro (figura 7.5 (a)). No entanto, qualquer
fluido que conduz bem a eletricidade congela o campo magnético que o permeia, isto é, o campo
magnético passa a acompanhar todas as deformações do fluido. Assim o campo magnético do
Sol que passa pelo plasma da fotosfera está congelado e acompanha todo o movimento desta.
Com a rotação diferencial, o campo magnético que está congelado acompanha o movimento
diferencial e vai se enrolado em torno do Sol, esticando-se paralelamente ao equador (b). Pelas
“forças de Arquimedes” os campos sobem para a superfície e alguns acabam emergindo. Nos
pontos em que eles emergem, impedem a convecção, assim o gás naquela região não permite que
o gás reaquecido suba, tornando a região mais fria que o gás que a cerca e conseqüentemente
mais escura, formando as manchas solares (c).
A circulação fotosférica tende a arrastar as manchas que se movem mais a frente no sentido
da rotação para o equador e as que se movem mais para trás na direção dos pólos. Quando as
manchas de polaridades opostas se encontram, neutralizam-se e a energia liberada no processo
serve para dinamizar as grandes erupções solares (veremos sobre elas mais a frente).
Conforme as manchas vão se neutralizando elas desaparecem e geralmente sobrevivem apenas as manchas que vem mais atrás, restabelecendo o campo magnético polar inicial do Sol,
porém com polaridade invertida do campo inicial.
A fotosfera também é responsável por um efeito chamado escurecimento de limbo. Esse
efeito observacional provoca o escurecimento dos bordos do disco solar. Isso é causado pela
baixa temperatura da fotosfera que absorve e espalha parte da energia proveniente do núcleo
solar. Observe a figura 7.6:
Uma aproximação matemática para o escurecimento é dada pela relação:
Iθ = I0 (1 − ω (1 − cos θ ))
onde temos a intensidade do brilho (I) em função de θ que é o ângulo entre a normal à superfície
do Sol e ω o coeficiente de escurecimento (sempre menor que 1 e geralmente 0,3).
Flares e protuberâncias são outros fenômenos que, tais como as manchas solares, causam
flutuações na temperatura da fotosfera (e em sua cor, portanto), e oferecem um campo interescentro de rotação, maior a velocidade linear do ponto. Isso quer dizer que se eu pedisse para você colocar seu dedinho
bem no centro de um ventilador de teto girando a máxima potência, talvez você até colocaria, mas se eu pedisse para
você colocar seu dedinho bem na ponta, você com certeza não faria. (Se você tiver coragem por favor não faça, senão
você vai ficar sem dedinho!). Já no Sol, isso é um pouco diferente; ele não é um corpo sólido, as camadas próximas do
equador giram mais depressa que as próximas ao pólo – fenômeno conhecido como rotação diferencial. Assim, não existe
um período de rotação do Sol, em cada latitude ele tem um valor.
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Figura 7.5: Esquema do modelo de dínamo proposto pelo casal Babcock para o ciclo solar de 11 anos.Figuras
retiradas do próprio artigo publicado pelo casal no Astrophysical Journal, em 1961.

Figura 7.6: Esquema do escurecimento de limbo. Repare que quando nossa visada se afasta do centro do
disco, maior será a camada de fotosfera que a luz terá que atravessar, assim haverá uma maior absorção de
luz, escurecendo as bordas do disco.

sante de pesquisa aos interessados (o que, traduzindo, significa que não vamos falar mais sobre
isso. . . Somente os curiosos terão sua recompensa!).
32- Que diâmetro angular deve ter uma mancha solar para que seu diâmetro linear (“real”) seja
igual ao da Terra?
33- Se uma mancha solar visı́vel tem um diâmetro de 0,7” [0,7 segundo de arco], qual seu
diâmetro linear?
34- As distâncias entre as manchas do Sol são fixas? (Dica: Pense na rotação diferencial do
Sol).
35- No equador a velocidade angular média de rotação é de 14,37◦ por dia. Durante 25,05 dias
uma mancha visı́vel percorreu um arco de 361,5◦ Qual a velocidade em quilômetros por hora
desta mancha em relação aos gases que a rodeiam.
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36- Se o perı́odo de uma mancha solar a latitude de 45◦ é igual a 28,09 dias, qual o perı́odo
sinódico (vide Volume Observacional) dessa mancha, visto por nós.
Acima da fotosfera, ainda existe um outra estrutura, com densidade muito baixa, e cerca de
300 km de espessura: a cromosfera. Por ser muito rarefeita, ela é ofuscada pela fotosfera. Em
dias de eclipse total, porém, no curto período de tempo em que o disco do Sol fica encoberto,
ela aparece como uma aura vermelha, graças às suas linhas de emissão nessa coloração – principalmente linhas Hα. Linhas de emissão significa haver aí um gás mais quente do que a fotosfera
(?!), portanto emitindo luz mais do que absorvendo. De fato, estranhamente, a temperatura da
cromosfera vai subindo à medida em que nos afastamos da fotosfera, chegando a 40.000K no
topo! Devido a esse fato, a base da fotosfera é chamada de zona de inversão, pois a partir
daquele ponto o perfil de variação da temperatura em função do raio muda.
Além da fotosfera ainda existe gás muito rarefeito, espalhado por uma região com diâmetro
de três raios solares – uma atmosfera da estrela, diríamos. Nos eclipses, a coroa solar aparece
como uma grande neblina disforme em torno do disco. Apesar de ser a acamada mais externa,
ela possui uma temperatura muito alta, chegando a 2 milhões de kelvin! O fenômeno ainda é
motivo de discussões na comunidade científica, e o modelo mais próximo de explicá-lo fala de
transporte de calor pelo campo magnético solar.
37- Calcule qual seria o pico de emissão da coroa, supondo que sua curva de emissão fosse a de
um corpo negro.
Com explosões, jatos e toda a alta atividade superficial do Sol, ele acaba sempre expulsando
gás para a coroa, e daí espaço afora – fenômeno conhecido como vento solar7 . É claro que a
taxa de perda de massa não é constante; o Sol tem mais vento quanto mais turbulenta estiver sua
atmosfera, sendo mais um exemplo do ciclo de 11 anos do campo magnético do Sol: quando o
campo é mais forte, as partículas ficam mais carregadas eletricamente, o que torna a atmosfera
mais turbulenta. Com um vento muito intenso, muitas partículas caem na atmosfera da Terra,
e são levadas para os pólos pelo campo magnético do nosso planeta. E quando elas interagem
com as partículas da nossa atmosfera (mais especificamente as da ionosfera – aquela camada
que tem partículas carregadas, por onde se espalham as ondas de rádio), produzem as auroras
polares, que são as emissões luminosas provocadas por essa interação. Quer saber mais sobre
elas, pesquise!!!
38- Temos registro histórico de que em 1938 ao Sol passou por um perı́odo de atividade magnética muito forte, o que, claro, veio acompanhado de muitas manchas solares. Se olharmos
para o Sol hoje, devemos esperar encontrar muitas manchas ou não?
39- Porque na União Soviética foram vistas muito mais auroras boreais em 1937 do que em
1933?
40- Da mesma forma que existem as auroras boreais no Ártico, isto é, no cı́rculo polar do Norte,
existem também as auroras austrais, no cı́rculo polar do Sul. Porque as auroras austrais são
bem menos conhecidas? (Dica: Na Antártida só mora pingüim!)
41- Sabendo que o preço da energia elétrica é de 0,44 R$/kWh (reais por quilowatt-hora), quanto
dinheiro você economizaria por mês se tivesse na sua casa uma placa de captador solar do
tamanho de um livro? Daı́ dá pra ter uma idéia da eficiência de se produzir energia solar.
7 O vento estelar é o análogo do vento solar, em uma outra estrela qualquer. Sabemos que há estrelas com ventos solares
muito mais intensos do que o Sol. Você conseguiria imaginar quais as causas para tais efeitos?
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42- O quanto de energia a menos recebe a sua cidade no inverno que no verão?
43- Desconsiderando atmosfera, calcule a temperatura superficial média de um planeta que
esteja a uma distância R do Sol. Considere que o albedo superficial seja 0,5. A partir de
onde a água seria sempre gasosa?
Discutimos, neste capítulo, em linhas gerais, um modelo físico atual que tenta explicar as
características observadas no comportamento do nosso Sol. Ocorre, porém, que esta descrição
é de um Sol atual, em plena fase de queima de Hidrogênio em Hélio, estável e mantenedor da
vida na Terra. O Hidrogênio, apesar de existir em grande quantidade no Sol, um dia se esgotará.
De fato, a fusão desse elemento acabará antes de que todo o Hidrogênio do Sol seja consumido,
pois as camadas mais externas não participam desse processo. Calcula-se que a fusão deste
combustível durará aproximadamente mais 5 bilhões de anos, além dos 5 bilhões que, estima-se,
o Sol já tenha gasto na fusão.
44- Como estará a composição quı́mica do Sol quando a queima do Hidrogênio cessar? Quais
os possı́veis caminhos que vocês imaginam para esse Sol, considerando sua nova situação
quı́mica? No diagrama HR, há estrelas gigantes vermelhas e anãs brancas com a massa
aproximadamente igual à do Sol. Porque será que existe essa diferença entre essas estrelas,
dado que elas têm a mesma massa? O Sol teria alguma relação com esses outros tipos de
estrela?
O Sol é a única estrela próxima o suficiente para que sejam detectados nela efeitos tais como as
manchas na fotosfera, a existência de coroa ou cromosfera (de fato, o Sol é praticamente a única
estrela da qual conseguimos detectar um diâmetro, e a única em cuja superfície podemos resolver
detalhes: A menos de algumas poucas supergigantes vermelhas relativamente próximas a nós,
como Betelgeuse, as estrelas aparecem, mesmo aos telescópios de maior resolução disponíveis
atualmente, como fontes pontuais de luz, sem dimensão angular), mas atualmente acredita-se
que tais efeitos possam aparecer na grande maioria das estrelas que observamos no céu. Nesse
sentido, o Sol nos ajuda a entender muito da estrutura das estrelas de uma forma geral, por se
tratar de um exemplo muito mais próximo do que qualquer outro.

Figura 7.7: Superfície da estrela Betelgeuse, em imagem ultravioleta tirada pelo telescópio Hubble. Veja o
artigo original: First image of the surface of a star with the hubble space telescope ( http://iopscience.iop.org/
1538-4357/463/1/L29/pdf/5023.pdf)
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Estrelas
Agora que já estudamos as principais ideias sobre a estrutura da matéria e a natureza da
luz, bem como as principais técnicas de análise de luz relacionadas à composição química, podemos nos perguntar sobre uma “natureza das estrelas”. Do ponto de vista observacional, nossa
principal ferramenta será, claro, a espectroscopia. Da teoria física tiraremos algumas das teorias
modernas sobre a constituição da matéria, principalmente da primeira metade do século XX.
Vejamos o que conseguimos até o final.

8.1

Espectros Estelares

Como os espectros fornecem informação química a partir da decomposição da luz, eles são
um instrumento perfeito para a astronomia. De fato, eles foram usados muito cedo: Fraunhofer
apontou em 1812 seu espectrógrafo para o Sol; em 1820, já contava mais de 500 linhas escuras
nesse espectro. De fato, o elemento químico Hélio foi descoberto no Sol (daí seu nome, originado
de Helium, palavra que designa o Sol em grego), a partir de linhas que não correspondiam a
nenhum elemento conhecido na Terra. Só mais tarde é que ele foi identificado em nossa atmosfera
como o gás nobre mais abundante.
Aqui vai a figura de um espectro típico de uma estrela.

Figura 8.1: Espectro de uma estrela. Eixo horizontal em Angstroms.

A primeira estranheza nele é o fato de haver linhas de absorção e não de emissão. Afinal, é
esperado que as estrelas sejam bastante quentes, e de qualquer forma mais quentes que seu meio
circundante. Como vimos no capítulo 5.1, linhas de absorção são geradas por massas de gás frio
que se interpõem entre a fonte e o observador.
Isso ocorre porque uma estrela é bastante densa, comportando-se tal como um corpo negro.
Entretanto, o gás na fotosfera vai se tornando rapidamente rarefeito e bem mais frio; os fótons
que saem com distribuição de corpo negro passam a ser absorvidos nas freqüências de transição
dos átomos presentes. De fato, olhando mais atentamente para os espectros estelares, podemos
reparar que a intensidade do brilho de fundo, por trás das linhas escuras, não é uniforme: ela
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possui um pico, em lugares diferentes dependendo da estrela. É por cima desse padrão luminoso,
gerado pelo interior da estrela, que se impõem as linhas de absorção, geradas pela superfície.
Com os aparelhos eletrônicos de hoje em dia, podemos visualizar melhor esse efeito. Em vez
colocar uma fita fotossensível por trás do prisma, colocamos um fotossensor eletrônico, como um
CCD. Assim, cada pixel do sensor, que receberá um comprimento de onda diferente, poderá dizer
a intensidade de luz recebida naquele comprimento. Dessa forma, podemos fazer um gráfico de
intensidade por comprimento de onda. Ele formará algo como o gráfico 8.2: uma curva de corpo
negro (o brilho do fundo) com uma curva de rachaduras (as linhas de absorção).

Figura 8.2: Gráfico do espectro de uma estrela. Repare na correspondência entre esse espectro e o da figura
anterior.

Que tipo de gás pode se impor entre as estrelas e nós? O mais óbvio são os gases da atmosfera.
Se for assim, então as linhas dos espectros estelares não serviriam para estudar a composição
química das estrelas, mas apenas da nossa atmosfera. De fato, o espectro atmosférico é bem
conhecido e fácil de obter: grosso modo, basta apontar o espectrômetro para alguma área azul
do céu diurno1 . Então, quando passarmos a luz de uma estrela pelo prisma, basta subtrairmos
(ou ignorarmos) os conhecidos efeitos atmosféricos - ou, em uma alternativa contemporânea,
medir espectros a partir de satélites em órbita - e ver se sobram linhas. E sobram.
Podemos também responsabilizar a absorção da luz pela matéria no espaço interestelar. Neste
caso, deveria haver alguma espécie de proporcionalidade entre a distância da estrela e a intensidade dessas linhas. Com efeito, quando se tenta relacionar a absorção com a distância da estrela,
descobre-se certas regiões do espectro (em particular para grandes comprimentos de onda – vermelho e infravermelho) em que uma parte da absorção aumenta com a distância da estrela. Mas
o efeito não é suficiente para explicar todas as linhas; muito da absorção medida não depende
em absoluto da distância.
A relação encontrada mais tarde foi, entretanto, entre as linhas e a temperatura da estrela.
Colocamos alguns espectros reais de estrelas logo abaixo.
Podemos observar que, à medida que a temperatura aumenta (ela está anotada ao lado dos
gráficos), o pico da emissão se desloca, como era de se esperar. Cada gráfico está normalizado,
de modo que o pico de sua emissão corresponde ao 1 na escala vertical. Dessa forma, a lei que
relaciona o fluxo com a temperatura não pode ser verificada, a escala não é a mesma para todas
as estrelas. O gráfico se parece muito com a emissão de um corpo negro, à exceção das linhas em
que a emissão é menor, as linhas de absorção.
Essa relação com a temperatura da estrela é um feliz indício de que essas linhas de absorção
são produzidas na própria estrela, permitindo nossas investigações químicas. Hoje, colocamos a
responsabilidade pelas linhas sobre uma fina camada de gás superficial das estrelas: a fotosfera.

45- Dissemos anteriormente que os espectros podem nos dizer a composição quı́mica das estrelas.
Mas as linhas são geradas apenas pelos átomos da fotosfera! Como resolver esse impasse?!
1 Na verdade não é tão simples: esse espectro viria com linhas da atmosfera, do Sol e, se houver, do meio entre o Sol e
a Terra. Mas como veremos, é possível descontar esses efeitos com relativa facilidade.
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Figura 8.3: Espectro de estrelas de diferentes temperaturas.

Não se deixe enganar: apesar da grande variação de linhas, a composição química das estrelas não varia muito; em geral, todas têm algo em torno de 90% de hidrogênio (o elemento
mais simples e, portanto, o mais abundante no universo), 10% de hélio, e 1 a 2% de metais (na
linguagem dos astrofísicos, metais são todos os outros elementos além do hidrogênio e do hélio).
Nos perguntando sobre a natureza das linhas espectrais estelares, nos demos conta de como
calcular a temperatura superficial das estrelas: olhando sua cor ou, mais precisamente, calculando
a partir do pico de emissão de corpo negro (conforme feito no capítulo 4) ou, mais realisticamente,
através dos indices de cor (seção 4.2). Conhecendo a temperatura, podemos calcular o fluxo de
luz na superfície da estrela. Conhecendo o fluxo, podemos compará-lo com a luminosidade total
da estrela (que pode ser sabida a partir da magnitude aparente e da distância à estrela, medida
por paralaxe ou outra técnica) e obter o raio da mesma. Repare que a luminosidade, por um
lado, e a temperatura / cor / fluxo superficial, por outro, foram medidos independentemente.
A princípio, não há porque supor que essas duas grandezas, cor e brilho, estejam relacionadas:
pode haver estrelas pouco brilhantes e azuis ou muito brilhantes e vermelhas. Relacionando a
cor e o brilho obtemos o raio da estrela, que a princípio pode ser qualquer: podemos ter estrelas
de quaisquer cores e quaisquer raios. Talvez uma correlação entre essas grandezas pudesse dar
indicações adicionais sobre a natureza das estrelas. Examinaremos a questão mais detidamente,
mas não sem antes enfrentar um problema de classificação.
Precisamos fazer mais uma ressalva a esse assunto: as intensidades das linhas de absorção
das estrelas não são determinadas unicamente pela sua temperatura. Como veremos, estrelas de
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mesma composição química, quando a temperaturas diferentes, apresentam espectros diferentes,
como conseqüência da energização e ionização dos elementos químicos, que ocorrem cada um
em uma faixa de temperatura. Há, porém, estrelas com composições químicas ligeiramente diferentes. Podemos também, então, classificar as estrelas quanto à sua metalicidade, ou presença
de metais. Estrelas com grande metalicidade apresentam grande proporção relativa de metais em
sua composição. Essa proporção indica como era a nuvem de gás da qual se originou a estrela,
e na próxima lista veremos que isso pode nos ajudar a estabelecer uma ordem no aparecimento
das estrelas. Poderemos falar de estrelas de primeira e segunda geração. Contentemo-nos, por enquanto, em conhecer o fato de que a composição química das estrelas pode apresentar ligeiras
variações.

8.2

Classificações Espectrais

Uma prática muito comum na produção de conhecimento é, sempre que se tem um dado
conjunto de objetos a serem estudados (uma população de animais, um conjunto de estrelas,
álgebras de Lie), tentar classificá-los com base em alguma propriedade que os diferenciem, que os
separem em outros grupos. Apesar de este tipo de postura parecer simplesmente descritiva, para
efeito de catalogação, muitas vezes o processo de separação em grupos de características comuns
nos permite identificar, nesses grupos, outras características comuns que não eram evidentes
antes, e assim obter correlações entre propriedades desses objetos, e até mesmo leis que envolvam
essas propriedades. Era a idéia do método de análise (literalmente, divisão) de Aristóteles.
Uma das primeiras classificações foi de 1868, do frei Ângelo Secchi, astrônomo jesuíta e italiano. Baseado na temperatura das estrelas, ele as dividiu em quatro classes, notando as linhas
típicas de cada classe:
• Tipo I: Branco-azuladas. Espectro quase contínuo, com poucas linhas, as algumas de hidrogênio muito intensas. Exemplos: Vega, Sirius, Altair, Bellatrix. Era a classe mais numerosa.
• Tipo II: Amarelas. Linhas de hidrogênio mais fracas, mas muitas linhas de Ferro e Magnésio. Exemplos: Sol, Arcturus e Capella; classe um pouco menos numerosa.
• Tipo III: Vermelho-alaranjadas. Diversas linhas metálicas, alternadas a zonas com matizes
escuras. Exemplos: Betelgeuse, Antares e poucas outras.
• Tipo IV: Vermelho profundo. Linhas fortes de carbono (C2 , CH, CN, etc.), mas com poucas
linhas métálicas. Exemplos: apenas estrelas fracas e pouco conhecidas, como R Leporis (a
Estrela Carmin de Hind), observada pelo britânico J. R. Hind poucas décadas antes, em 1845,
ou Y Canis Venaticorum (La Superba), descoberta pelo próprio Secchi.
Em 1877, Secchi adicionou a Classe V, estrelas com linhas de emissão (!), como Navi (gamma
Cas) e Sheliak (beta Lyr).
O alemão Hermann Carl Vogel, do Observatório de Potsdam, nomeava as classes III e IV
como IIIa e IIIb, porque não acreditava que as diferenças entre essas estrelas eram suficientes
para fazerem parte de clases distintas. Ele acreditava que as estrelas iam esfriando (e se avermelhando) com a idade2 . Na Inglaterra, Norman Lockyer, o fundador da revista Nature, fez outra
classificação baseada em temperatura, mas que variava de 1 a 10. Ele acreditava que as estrelas
nasciam frias, depois esquentavam e voltavam a resfriar; assim, as estrelas subiam da classe 1
para a 10 e depois desciam novamente da 10 para 1. Nos Estados Unidos, por outro lado, o time
de Edward Pickering, do Observatório de Harvard, também trabalhou em algumas classificações.
2A
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O time de Pickering, que incluía diversas mulheres, como a famosa Henrietta Leavitt, estava
trabalhando em um catálogo sistemático de espectros estelares. O resultado foi o Draper Catalogue
of Stellar Spectra, publicado em 1890. Os espectros do catálogo seguiam uma classificação similar
à de Secchi mas mais detalhada, baseada principalmente na intensidade de linhas de hidrogênio
(o que, como vimos, era um indicativo razoável da temperatura). Assim, as numerosas estrelas
do tipo I foram divididas em classes de A a D; as do tipo II, nas classes E a L; as do tipo III se
tornaram a classe M e as do tipo IV, da classe N. Além disso, havia algumas classes adicionais:
O eram as estrelas com linhas de emissão (a classe V de Secchi), P os espectros de nebulosas
planetárias e Q para as estrelas que não se encaixavam nas outras classes. Em uma nova classificação, sete anos depois, Antonia Maury (que também era do time) passou a classe B (linhas de
hidrogênio mais estreitas) para a frente da classe A (linhas mais largas); as do tipo B pareciam
mais quentes. Já na classificação de 1901, de Annie Cannon, a estranha classe O foi colocada à
frente de todas as outras, pois elas eram ainda mais brilhantes. Por outro lado, várias classes
intermediárias foram engolidas, restando apenas B, A, G, K, M. É importante lembrar que as
teorias sobre corpo negro também estavam sendo desenvolvidas nesta época, e com isso também
as estimativas de temperatura das estrelas.
Enfim, diversos meios de classificar as estrelas foram propostos, mas o catálogo do time de
Harvard era bastante completo, possuindo algo da ordem das centenas de milhares de espectros
classificados. Em 1910, na reunião da União Internacional para Estudos Solares, a comunidade de
astrônomos discutiu para escolher uma das classificações como padrão. A classificação escolhida
acabou sendo a de Harvard mesmo, seguindo a tendência do eixo científico se mover da Europa
para os Estados Unidos (então já há décadas a maior economia do mundo). Por isso, para
referência, deixamos aqui uma tabela com essa classificação3 .
A figura 8.4 mostra alguns espectros típicos dessas classes espectrais.
Essas classes podem ser divididas em subclasses. Ainda no trabalho de 1901, Annie Cannon
usou números de 0 a 9 para fazer subclasses. Assim, um espectro F5G seria um que fica a meio
caminho entre F e G; já um A2B fica a dois pontos de distância de A e 8 pontos (cinco vezes mais)
de B, enquanto um K9M fica dez vezes mais distante de K que de M. Mas em 1912, ela mesma
renomeou as classes em uma linguagem que nós acharíamos menos estranha, fazendo subclasses
que variassem mesmo entre 0 e 9. Assim, estrelas das classes A, A2B, F5G e K9M viraram A0,
A2, F5 e K9, respectivamente. É assim que usamos até hoje (experimente olhar a classe de uma
estrela na Wikipedia).
Além disso, há algumas classes alternativas, determinadas a partir de estrelas mais específicas.
A classe N para estrelas carbonadas (o antigo grupo Secchi IV) continuou sendo usada, junto a
uma nova classe R, para outras estrelas carbonadas menos vermelhas. Havia ainda a classe S, com
linhas de óxidos moleculares (TiO, ZrO, LaO), associadas aos processos S5 . No outro extremo do
espectro, há ainda a classe W, para as estrelas supergigantes Wolf-Rayet6 . As frases mnemônicas
são usualmente estendidas para essas classes7 .
As classes R e N foram recentemente condensadas em uma única classe C para estrelas carbonadas; sua faixa de temperaturas é compatível com as temperaturas das classes K e M. Há
3 Para

decorar a ordem das classes, há algumas frases mnemônicas particularmente ridículas. A mais clássica é: Oh!
Be A Fine Girl, Kiss Me! Antigos aprendizes criaram uma ainda mais tosca: OBA! Frango Grelhado Kom Molho! Se você
tiver sugestão de alguma frase melhor ou menos ridícula, envie-nos!
4 As cores aqui diferem das convencionalmente apresentadas em livros de astronomia, mas são baseadas no que nós
realmente vemos quando vemos tais estrelas a olho nu, ou como veríamos sem a atmosfera. Discutimos ligeiramente o
assunto no final do capítulo de Corpo Negro. A fonte é http://www.vendian.org/mncharity/dir3/starcolor/
5 Os S-process vêm de slow-neutron-capture-process, processos de fusão nuclear que acabam produzindo diversos
elementos mais pesados que o Ferro. Discutiremos melhor ainda os processos nucleares em geral.
6 Estrelas Wolf-Rayet são supergigantes com alta perda de massa e um curioso perfil de linhas de absorção e emissão.
7 A frase tradicional pode ser reescrita como WOw! Be A Fine Girl, Kiss Me Right Now! Smack! e a nossa frase, ainda
mais tosca: WOBA! Frango Grelhado Kom Molho Rose Na Salada!
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Temperatura

Cor Visível4

O

40 000 a 20 000 K

azul

B

20 000 a 10 000 K

A

10 000 a 7500 K

azul esbranquiçado
azul mais esbranquiçado

Características Espectrais
Linhas de emisssão diversas,
linhas HeII fortes, HI médias
e espectro intenso em UV
Linhas fortes de H e He
neutros (HI e HeI)
Linhas HI muito fortes
Linhas CaII muito fortes e
linhas de metais ionizados.
HI fracas, mas ainda visíveis
Linhas fortes de metais
ionizados e neutros, HI bem
fraco

F

7500 a 6000 K

branco

G

6000 a 5000 K

branco
amarelado

5000 a 3500 K

amarelolaranja

Linhas metálicas dominantes
e um contínuo azul fraco

vermelholaranja

Bandas moleculares muito
fortes, como óxido de titânio
(TiO). Linha CaI (4226 A)
dominante e HI ausente

K

M

3500 a 2000 K

Volume 4 - Astrofísica
Exemplos
Mintaka, Alnitak (duas
das três marias)
Rigel (α Ori), Spica (α
Vir), Algol A
Sirius (α CMa), Vega (α
Lyrae)
Polaris (α UMi),
Canopus (α Car),
Procyon (α CMi)
Sol, Capella (α Aur),
Alfa centauri A
Arcturus (α Boo),
Aldebaran (α Tau), Alfa
centauri B
Betelgeuse (β Ori),
Antares (α Sco), Proxima
Centauri, Estrela de
Barnard

Tabela 8.1: Classificação espectral de Harvard, ordenada segundo a temperatura das estrelas – forma como
é atualmente utilizada. Fontes: Kepler de Oliveira e Wikipedia.

também alguns que usam a classe L, abaixo da M. As classes S (processo S), P (nebulosas planetárias) e Q (agora não mais para estrelas estranhas quaisquer, mas para novas) ainda são usadas.
As anãs brancas8 . geralmente são classificadas como D (de dwarf ), que podem ser DA, DB, DQ . . . .
Por fim, há as interessantes classes T e Y, com temperaturas realmente mais baixas (entre 700 e
1300 K), que são anãs marrons. A razão pela qual elas não faziam parte das classificações originais
é que elas são muito fracas, com o pico no infravermelho! As anãs marrons só começaram a ser
observadas com os telescópios espaciais, uma vez que a atmosfera terrestre absorve boa parte da
luz nesta faixa9 .
A razão para a intensidade das linhas estar relacionada à temperatura das estrelas, que é
também a razão para as letras na classificação de Harvard terem ficado na ordem bizarra em que
ficaram, foi desenvolvida apenas na década de 1920, com as teorias sobre dissociação molecular e
ionização atômica, que estudamos nas primeiras unidades deste volume. Repare, na classificação
de Harvard, que tanto as estrelas de temperatura mais alta (tipo O) quanto as de temperatura
mais baixa (tipos K e M) têm linhas de hidrogênio bastante fracas; o máximo de intensidade
delas (tipo A) fica em um nível intermediário. O mesmo vale para as linhas de todos os outros
elementos, como podemos ver no gráfico 8.5. A explicação atômica para isso é simples: em
temperaturas muito baixas, os átomos estão quase todos no estado fundamental, e há poucas
colisões que os excitem, pouca energia absorvida; em temperaturas mais altas, o hidrogênio está
quase todo ionizado. Em ambos os casos (classes F, G ou classe O, no caso do hidrogênio), há
pouca absorção nessas bandas e as linhas são fracas. Assim, mais do que a composição química
da fotosfera estelar, o que os espectros contam é a temperatura em que elas estão.
8 Falaremos
9 Veja
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Figura 8.4: Espectros de várias estrelas diferentes. O nome da estrela está à direita do seu espectro, seguido
da classificação de Harvard para essa estrela. Acima das linhas mais evidentes, está o elemento químico
relacionado a elas, com a contagem da linha quando o elemento apresenta mais de uma.

Figura 8.5: Intensidade das linhas de absorção de cada elemento e íon como função da classe espectral (ou,
equivalentemente, como função da temperatura da superfície da estrela).
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Classificação de Luminosidade

Houve ainda um aperfeiçoamento da classificação de Harvard, adicionando um segundo eixo
nela: o da luminosidade das estrelas. Isso foi feito pela primeira vez em 1943, por astrônomos do
Yerkes Observatory, nos EUA, como William Wilson Morgan, Phillip C. Keenan e Edith Kellman.
A ideia é engenhosa e antecipa alguns assuntos das próximas seções.
Para explicar, precisamos investigar um detalhe simples mas importante sobre as linhas espectrais. De acordo com os modelos de emissão atômica, a absorção acontece apenas para alguns
valores específicos de comprimento de onda, e não ocorre para valores um pouquinho maiores
ou menores. Assim, as linhas deveriam ser exatamente linhas, incrivelmente finas e, portanto,
invisíveis. Mas as linhas que vemos nos espectros são (às vezes bastante) largas.
Isso acontece porque os átomos nunca estão parados. Eles possuem o movimento térmico natural (desde que estejam a temperaturas acima de 0 K) e sofrem pressão por razões diversas. Assim, cada vez que um átomo emite ou absorve um fóton, ele pode fazê-lo com um comprimento
de onda deslocado, por conta do nosso velho amigo, o Efeito Doppler. Assim, diversos átomos
independentes, com velocidades de módulos diferentes e em todas as direções vão acumulando
pequenos red- e blueshifts, com vários valores, distribuindo-se de uma maneira que poderíamos
aproximar por uma gaussiana. Em particular, gases com átomos mais agitados tendem a ter
linhas mais largas.
Assim, comparando estrelas com o mesmo fluxo superficial (mesma cor e temperatura da
fotosfera) mas com raios (e, portanto, luminosidades) diferentes, a estrela com raio maior tende
a ser menos densa, ao menos na sua superfície. Nas estrelas mais densas, há mais interações,
a pressão é maior, assim como a gama de velocidades dos átomos, os desvios espectrais e as
larguras das linhas. Veja na figura 8.6.

Figura 8.6: Comparação de dois espectros diferentes: uma estrela normal acima e uma supergigante
abaixo. Note a diferença na largura das linhas entre ambas. Fonte: http://xoomer.virgilio.it/hrtrace/
YerkesSp.htm

A percepção da largura das linhas espectrais não era uma ideia nova. Ainda no final do
século XIX, Antonia Maury (aquela da equipe de Pickering em Harvard) havia proposto indexar
os tipos espectrais com as letras a, b e c, dependendo da largura de suas linhas espectrais. Em
1914, Arnold Kohlshütter e Walter Adams, do Observatório de Mount Wilson, encontraram uma
forte correlação entre a luminosidade das estrelas e as razões entre as intensidades de algumas
linhas. Desde então, passou-se a usar o espectro para encontrar a luminosidade de novas estrelas
(sem isso, precisaríamos de medidas precisas das distâncias estelares, usando-as junto com as
magnitudes aparentes).
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Por fim, as classes da equipe de Yerkes eram:
I Supergigantes
II Gigantes Luminosas
III Gigantes
IV Subgigantes
V Seqüência Principal
VI Subanãs
VII Anãs
Hoje adiciona-se a classe 0, para hipergigantes como η Carinæ(especialmente estudada pelo
astrônomo brasileiro Augusto Damineli) ou a Estrela da Pistola (que ganha esse nome por causa
da Nebulosa da Pistola, que ela ilumina).
A Classificação de Yerkes é utilizada até hoje, junto com as classes de Harvard. Assim, se
dizemos que o Sol é uma estrela G2V, isso significa que ele é uma estrela amarela (com T ∼ 5800
K) e que é da seqüência principal; Aldebaran, K5III, é gigante e vermelha, com T ∼ 4100 K.
Procure algumas classes espectrais na Wikipedia ou no Stellarium e divirta-se.

8.3

Diagrama HR

Depois dessa grande volta pelas classificações, podemos voltar à pergunta não-respondida do
início: existe alguma relação entre a temperatura / cor / fluxo superficial e a luminosidade /
raio?
Para responder a isso, nada melhor do que dispor de muitos dados espectrais e de luminosidade e plotá-los em um gráfico. Foi o que fizeram, de forma independente, o dinamarquês
Ejnar Hertzprung, em um artigo de 1905, e o americano Henry Russel, em uma apresentação de
1912 para a Royal Astronomical Society. Hertzprung o fez para estrelas das Plêiades e das Híades;
como essas estrelas estariam todas à mesma distância da Terra, era possível tomar a magnitude
aparente como proporcional à luminosidade. Russel, que trabalhava com a determinação de paralaxes estelares, fez o diagrama para estrelas genéricas. O resultado que eles encontraram foi
algo parecido com o seguinte gráfico:
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Figura 8.7: Diagrama HR, mostrando uma distribuição não-homogênea das estrelas com relação às características temperatura e luminosidade. A luminosidade está medida em relação à luminosidade do Sol: Assim,
102 significa que a estrela tem luminosidade 100 vezes maior que a do Sol. Note também que, conforme
discutido, quando a luminosidade é multiplicada de 100, a magnitude absoluta diminui 5 unidades.

Nesse diagrama, salta os olhos o fato de as estrelas se distribuírem apenas em pequenas
regiões. A maioria das estrelas se localiza na diagonal inversa do diagrama; isto é, quanto maior
sua luminosidade, mais alta a temperatura. Há também um grupo relativamente numeroso de
estrelas na parte superior do diagrama, chamado grupo das gigantes vermelhas (estrelas muito
luminosas e vermelhas, e por isso grandes, como pode ser calculado da fórmula que relaciona a
luminosidade, a temperatura e o raio da estrela), e um outro grupo, no canto esquerdo de baixo,
um grupo mais tênue, o das anãs brancas.
Essa inusitada correlação levou quase imediatamente a modelos físicos (termodinâmicos, mecânicos, nucleares) do funcionamento das estrelas e de sua evolução. O gráfico foi imortalizado
em todos os cursos básicos de astronomia como o Diagrama HR; os modelos é que veremos na
próxima seção.
46- Localize as seguintes estrelas no Diagrama HR: o Sol; Sirius A e Sirius B; Canopus; Betelgeuse e Rigel; α Centauri A, α Centauri B e Proxima Centauri; Acrux; Polaris; e a Estrela
de Barnard (Resposta no próximo capı́tulo).
47- Uma estrela O8 V possui magnitude aparente +1. Calcule a distância da estrela à Terra.10

10 Se
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você não leu o capítulo de medidas de brilho no Volume 3 é altamente recomendável que o leia.

Capítulo 9

Evolução Estelar
Estamos em uma vasta região no espaço, preenchida por algum gás difuso, provavelmente hidrogênio.
A temperatura das redondezas é algo entre 10 e 20 K, e as moléculas erram pela imensidão livre. Então
algo anormal acontece, talvez uma explosão não muito distante, ou a aproximação de algum grande objeto;
com isso, uma onda de pressão desce comprimindo o gás. As moléculas são lançadas umas contra as
outras, e os choques entre elas aumentam consideravelmente, aumentando assim a temperatura. Começam
a se formar pequenos aglomerados de dezenas de átomos; esses aglomerados também vão se aglomerando,
juntando centenas, e milhares, e milhares de milhares de moléculas. A partir de um certo tamanho, a força
gravitacional começa a ser significativa: as bolotas passam a atrair os gases à sua volta, o que aumenta
ainda mais a massa daquelas, e as faz atrair mais e mais gás. Então as aglomerações de gás – não mais
que poucas centenas por toda a nuvem – já são muito mais densas que a nuvem ao redor, e começam a
tomar forma esférica. Não obstante isso, um disco mais denso surge em torno das esferas, de gás mais
externo, achatado pela rotação. A temperatura já ultrapassa os 2000 K, e a região passa a ser visível no
infravermelho. O hidrogênio já perdeu sua forma molecular, e os elétrons estão todos livres dos núcleos
atômicos, que tendem a se assentar no centro. Muito gás ainda cai na esfera, e sua massa ainda aumentará
em muitas vezes. Logo a densidade supera o limite a partir do qual os fótons começam a ficar aprisionados
no gás – o que aumenta ainda mais aceleradamente a temperatura. A agitação dos núcleos atômicos no
centro cresce, e começa a estabilizar a contração gravitacional; o processo, contudo, está longe do fim.
Das 20 000 UAs iniciais, o diâmetro da bola já já diminuiu para menos de 1 UA. A temperatura chega
em 4000 K na superfície e 5 000 000 K no núcleo. A pressão gravitacional continua aumentando, bem como
a absorção de fótons pelos núcleos e a freqüência dos choques entre esses núcleos. Quando a temperatura
nuclear atinge 10 milhões K, os choques são tão fortes que núcleos de hidrogênio começam a se quebrar e
a se fundir, formando deutério. A energia liberada em cada uma dessas fusões é enorme, o que só acelera o
aumento da temperatura. A opacidade da superfície se quebra, e dela brotam feixes de infravermelho. As
moléculas de deutério, já numerosas, começam a se fundir também, e formar hélio – processo que libera
ainda mais energia. A pressão gravitacional enfim não é mais capaz de suportar a pressão da energia
liberada, e dois jatos de gás saem dos pólos da esfera. A nuvem densa agora não ganhará mais massa, e
logo estabilizará a pressão interna. A energia produzida nas fusões chegará enfim à superfície, e a nuvem
voltará a liberar luz visível; terá nascido uma estrela.
Essa, pode-se dizer, é a essência da uma estrela: um gás que se mantém sob duelo constante
da pressão de reações nucleares, que tende a espalhar o gás, contra pressão gravitacional, que
tende a comprimi-lo. Portanto, segundo essa visão, entender o comportamento de uma estrela é
entender como funcionam os processos gravitacionais (coisa que exploramos bastante no Volume
de Mecânica Celeste) e entender como são as reações nucleares nos núcleos das estrelas.
Este capítulo é uma das consolidações dos estudos astrofísicos: no intrincado e conhecido
modelo astrofísico de evolução estelar. Este modelo será puxado aqui a partir de duas pontas,
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uma observacional (o diagrama HR), vindo do capitulo anterior, e uma física (as reações nucleares
do Sol).
Quando construímos um modelo físico para o Sol, no capítulo 7, mostramos que a hipótese
mais plausível para a produção de energia do nosso Astro Central é a fusão de átomos leves.
Por uma aplicação do Princípio Copernicano (segundo o qual o nosso Sol deve ser igual, em
essência, a todas as outras estrelas), estendemos este mecanismo para a produção de energia
de todas as outras estrelas. Miríades de átomos fortemente agitados num núcleo estelar que,
eventualmente, se chocam e se unem, formando um composto mais estável. A esse respeito,
deixaremos momentaneamente a palavra com Edgar Morin, em O Método1 :
A formação do carbono exige a ligação de três núcleos de hélio em condições extraordinariamente improváveis de temperatura e encontro. Dois núcleos de hélio que se
encontram fogem um do outro em menos de um milionésimo de segundo. Somente
se, em um tempo tão breve, aparecer para este par um terceiro núcleo de hélio é que
haverá uma ligação do par, ligando-se também a este último núcleo, constituindo assim a tríade estável do núcleo do carbono. In abstracto, o nascimento de um átomo de
carbono só poderia resultar de um fabuloso acaso. Mas, situando-se no coração desta
usina em chamas que são as estrelas (constituídos [estes corações] em sua maioria de
hélio), onde as temperaturas de reação permanecem sob controle durante um tempo
bastante longo, então concebe-se que se produziu ali um número extraordinário de
colisões de núcleos de hélio ao acaso e que, entre essas colisões, há uma minoria de
colisões produtoras de carbono. Existe assim, uma probabilidade local e temporal
para que se forme no coração de uma estrela o muito improvável núcleo de carbono.
Uma vez constituídos, estes núcleos muito fortemente coerentes vão resistir a inúmeras colisões e forças de ruptura e poderão sobreviver a inúmeras eventualidades.
O exemplo é citado no livro de Morin em meio a uma discussão de porque existem objetos complexos no universo, se a Segunda Lei da Termodinâmica aponta a tendência justamente
contrária: o calor se homogeneizará. Embora os átomos pesados sejam sempre muito menos
prováveis, quando há um número tão grande de colisões, eles acabam se formando, mesmo
que em mínimas quantidades. Contudo, uma vez formadas, elas também são muito mais estáveis e portanto sobrevivem a todas as colisões que acontecem. Com o tempo, eles vão por isso
acumulando-se nas estrelas, como Hélio se acumula no Sol, em meio ao caos dos hidrogênios.
Esse tipo de formação de coisas mais complexas opera em diversos outros níveis; Morin continua
assim o parágrafo:
Beneficiando-se assim de uma seleção física natural, este carbono improvável/necessário,
que dispõe de qualidades associativas muito ricas, torna possível, em condições locais determinadas, a constituição de moléculas de aminoácidos que, por sua vez, vão
encontrar em células vivas as condições ao mesmo tempo improváveis e necessárias
para a sua fabricação.
Voltaremos a esse assunto da complexidade no capítulo de cosmologia. Mas permaneçamos
nas reações nucleares das estrelas. Segundo os modelos da física nuclear, as reações de fusão de
hidrogênio acontecem em mais de uma fase. Primeiro dois núcleos H precisam se unir, com um
próton transmutando-se em nêutron, formando-se assim o semi-estável núcleo de deutério (D) ou
hidrogênio pesado (seu núcleo possui um próton e um nêutron). Logo, um deutério deve encontrar
um terceiro núcleo de hidrogênio, formando Hélio-3 (um caroço de hélio menor, com um nêutron
em vez de dois). É aqui que é liberada quase toda a energia da reação. O Hélio-3, um pouco
1
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mais estável, precisa então colidir com outro Hélio-3 para roubar-lhe o nêutron e produzir Hélio4, deixando dois novos prótons prontos para novas reações. Escrevendo em notação de reações
nucleares, fica assim:
1

2

H +1 H →2 D + e+ + νe

D +1 H →3 He + ENERGI A
3

He +3 He →4 He + 21 H

O número acima nos elementos é o número de partículas (prótons e nêutrons) de cada núcleo.
As outras partículas não mencionadas são restos de reação: um antielétron e+ e um neutrino νe 2 .
As reações do Carbono funcionam de maneira análoga: dois núcleos de hélio-4 unem-se
formando berílio e, rapidamente, um terceiro hélio deve aparecer, formando o núcleo de carbono:
4

8

He +4 He ↔8 Be

Be +4 He →12 C + ENERGI A

A seta dupla na primeira reação indica que ela é facilmente reversível, que o Berílio se desfaz
de volta em dois Hélios em 2, 6 · 10−6 segundos, se não encontrar o terceiro Hélio. Podemos
também escrever as equações omitindo os passos intermediários:
41 H →4 He
34 He →12 C
Lembremos que os núcleos de hidrogênio são prótons livres e os núcleos de hélio correspondem à radiação α, conhecida na radioatividade. Por essa razão, a primeira seqüência de reações,
em que entram seis prótons e voltam dois, é conhecida como ciclo próton-próton (ou p-p); a
segunda, processo triplo-α.

9.1

Seqüência Principal

A narrativa de criação que empreendemos no início do capítulo deixa indicado o que confirmaremos ao longo das páginas seguintes: que a característica fundamental para se determinar
a evolução de uma certa estrela é sua massa. Considerações cosmológicas nos levam a imaginar
que as nuvens de gás pelo universo não sejam muito diferentes entre si: tenham aproximadamente a mesma temperatura (a não ser que estejam próximas de estrelas) e a mesma composição
química, de hidrogênio, o elemento mais simples e mais abundante no Universo. Na formação
da esfera de gás, portanto, o fundamental é saber quanto gás se aglomerou, qual a massa da
esfera gasosa em formação. Em uma primeira aproximação, as pequenas variações químicas e
2

Essa é uma reação-padrão da física de partículas: quando um próton se transforma em um nêutron, ele deve liberar
outras duas partículas residuais, por questão de conservação. A massa é conservada na reação: a massa do próton é
parecida com a do nêutron; para conservar a carga elétrica, deve ser liberada uma partícula com pouca massa e toda a
carga do próton: um antielétron ou pósitron (que tem massa igual à do elétron, mas carga oposta). Entretanto, a liberação
do pósitron exige que se libere uma segunda partícula, com quase nenhuma massa, nenhuma carga, mas que saia em
alta velocidade, conservando a quantidade de movimento. Foi assim que foi previsto teoricamente o neutrino, que não
demorou a ser detectado em laboratório. Por uma dessas felizes coincidências do trabalho científico, passou a se observar
neutrinos vindos do Sol!! As observações dessa estranha partícula que tinha sido prevista para resolver um problema
teórico, deram mais confiabilidade simultaneamente ao modelo de energia do Sol e à própria existência do neutrino.

95

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 4 - Astrofísica

outras características iniciais da nuvem como rotação e campo magnético podem ser desprezados. Aqui, nesta etapa, o mais importante é saber a massa da nuvem por si só, embora as outras
características também possam ser importantes quando tratarmos de outros temas.
Falando de massa de uma estrela, será que na galáxia podemos encontrar qualquer estrela de
qualquer massa? De cara, supomos que exista pelo menos um limite inferior: é estranho imaginar
estrelas do tamanho de pessoas, ou mesmo de planetas. Se a ignição inicial da estrela acontece
graças às altas pressões centrais devidas à contração gravitacional, podemos argumentar que
nuvens com massa muito baixa não conseguem atingir as temperaturas necessárias pra a fusão
– antes disso, a pressão térmica é suficiente para contrabalançar a contração gravitacional. De
fato, pode-se calcular teoricamente esse limite, que é algo em torno de 0,08 M . Provavelmente
muitas estrelas fracassadas, fetos que não vingam, nascem por aí. Eles são conhecidos como anãs
marrons.
Além disso, é de se esperar que, numa galáxia qualquer, as estrelas de baixa massa sejam
muito mais numerosas que as de alta massa. A diferença é realmente grande: na Via Láctea, para
cada estrela de 50 M que se forma, formam-se 200 de 10 M , 400 de 3 M e 100.000 estrelas
de uma massa solar!!
Dadas as condições e a distribuição de massas, passemos à questão fundamental: quais são
as relações entre a massa de uma estrela e suas características observáveis? O que nossa intuição
física tem a dizer sobre isso?
Se as estrelas obtêm sua energia quebrando núcleos atômicos, é de se esperar que, quanto
maior a massa da estrela, maior o número de átomos a serem quebrados, maior a pressão no
núcleo, maior a taxa de reações e, portanto, maior a energia liberada pela estrela, maior sua
luminosidade. De fato, isso possui confirmação experimental: se distribuirmos estrelas em um
gráfico de massa versus luminosidade, obtemos:

Que, embora não esteja tão evidente neste gráfico, corresponde a uma expressão do tipo:
L ∝ MP
Isto é, L é proporcional a M P , à P-ésima potência da massa M. Essa potência P também
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depende da massa (:S ): para estrelas médias, como o Sol, P = 4 (a luminosidade é proporcional
a M à quarta potência). P vale 3 para estrelas grandes, e 2,5 para estrelas pequenas. Esse é
um ponto importante na descrição da evolução estelar: a luminosidade de uma estrela, sua taxa
de reação, seu “metabolismo”, depende somente da massa inicial. Tomando um diagrama HR,
podemos desenhar neles linhas quase horizontais que indicam também as massas das estrelas!3
Por outro lado, uma massa maior implica uma produção energética maior e, portanto, uma
temperatura maior em toda a estrela. – e uma curva de corpo negro mais quente4 . Ou seja, a
temperatura também é condicionada pela massa. Assim, quanto maior a massa inicial da estrela,
maiores sua luminosidade e sua temperatura. Com um modelo como esse, em que todas as estrelas produzem energia da mesma forma (queimando hidrogênio em hélio), usando sua própria
massa como combustível, chegamos à previsão de que, se fizermos um diagrama HR das estrelas, esperaríamos que elas se dispusessem numa faixa diagonal inversa no diagrama HR. Mas,
God!, elas estão! De fato, 90% da estrelas estão numa faixa desse tipo, que havíamos batizado de
seqüência principal.

48- Desenhe em um diagrama HR linhas que marcam estrelas com a mesma massa.
49- Desenhe em um diagrama HR linhas que marcam estrelas com o mesmo raio.
50- Qual o raio de uma estrela que tenha a mesma luminosidade do Sol, mas que seja da banda
O? E de uma que seja da banda M?

9.2

Gigantes Vermelhas e Anãs Brancas

Estendendo o modelo de queima solar para todas as estrelas, já conseguimos explicar o comportamento de 90% delas no diagrama HR! Mas e quanto aos outros 10%? A produção de energia
dessas outras estrelas deve ser diferente... Mas não muito diferente: não parece ser muito provável que existam estrelas com constituições físicas muito díspares. Além disso, como vimos, não
conhecemos muitas outras fontes de energia, além de fusão nuclear, que possam sustentar uma
massa de gás muito grande, e produzir uma luminosidade como as das estrelas. . . Pode ser que
sejam fusões de outros átomos, mais pesados. . . Uma resposta pode vir do princípio fundamental
da produção de energia: alguma hora, o combustível sempre acaba. O que deve acontecer com
as estrelas quando acaba o combustível delas?
Antes disso, podemos estimar o tempo máximo de vida das estrelas. Quanto maior a massa da
estrela, mais hidrogênio ela terá para queimar, porém a taxa de reações nucleares cresce também
com a massa, dependendo do quadrado, do cubo e até da quarta potência da massa. Portanto a
taxa de reações cresce muito mais rápido que a massa, fazendo com que estrelas de maior massa
demorem menos tempo para queimar seu hidrogênio. Matematicamente:
Tvida =

reserva de energia massa de hidrogênio
M
∝
∝ P = M 1− P
gasto de energia
luminosidade
M

O primeiro fator é preponderante, e o tempo de vida de uma estrela na seqüência principal é inversamente proporcional à sua massa. Para o Sol, esse tempo é estimado 1010 (10 bilhões) de anos. Como
3 Muita atenção, essa relação só é valida para as estrelas da seqüência principal!!!! Quando a estrela sai da seqüência
principal sua luminosidade muda drasticamente, mesmo sem variação grande na massa.
4 Na verdade, há uma falha nesse argumento: a temperatura que define a curva de corpo negro é a temperatura da
superfície da estrela. O caso é que a temperatura como um todo aumenta no interior, mas isso aumenta a agitação dos
4 .
átomos, e aumenta o raio da estrela, “diluindo” mais a energia produzida. Em termos matemáticos, L = 4πR2 σTsup
Com um L maior, temos também um R maior; mas como R aumenta muito pouco com L, ainda assim a temperatura é
maior para estrelas com mais massa.
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a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos, parece que restam ainda uns cinco bilhões de anos
de funcionamento normal do Sol (teremos de deixar a Terra bem antes, em 500, no máximo 800
milhões de anos, quando sairmos da zona de habitabilidade – e não houver mais água líquida
em nossa superfície). Por outro lado, uma estrela de 100 M dura apenas. . . hum. . . vocês podem
calcular isso! Além do mais, nunca foi observado o estágio final de uma estrela de 0,2 M , por
exemplo, porque a idade do universo não foi suficiente para estrelas dessa massa deixarem de
funcionar como estrelas de seqüência principal.
51- Estime o tamanho máximo que uma estrela deve ter para abrigar vida como a nossa, em
algum planeta da sua zona habitável. E para se gerar vida unicelular? (suponha que o
processo leve aproximadamente o mesmo tempo que levou na Terra, onde as primeiras
bactérias e algas surgiram na Terra há 3,5 bilhões de anos).
Para tentarmos imaginar como deve se comportar a estrela depois que acaba seu combustível,
observemos o que acontece com o seu produto. Na verdade, não precisamos esperar o combustível acabar, apenas observar as assimetrias. Como o hélio é mais massivo que o hidrogênio,
ele deve tender a se concentrar no centro, formando um núcleo que possui cada vez mais deste
elemento e menos hidrogênio. Este último, empurrado para as camadas acima do hélio, vai formando uma camada mais externa, recobrindo o núcleo. Essa camada que envolve o núcleo é
onde estão os hidrogênios mais quentes; ela, por isso, passa a ser a região produtora de energia.
O núcleo, cada vez mais um mero depósito de hélio, vai se contraindo levemente graças à sua
própria pressão gravitacional. Com isso, sua temperatura sobe, levantando junto sua taxa de reação (do hidrogênio que ainda sobrou lá) e o tamanho da sua zona radiativa – aumentando o raio
da estrela5 . Repare que, como o caroço se contrai e aumenta sua taxa de reações, a luminosidade
da estrela aumenta, enquanto suas camadas externas incham.
Em estrelas com uma rotação apreciável ou um campo magnético digno, há mecanismos que
permitem a mistura desses elementos e retardam o processo. Mas nenhum processo de mistura
é completamente eficiente; sempre há resíduos não-misturados que se acumulam. Para estrelas
normais, a vida boa da Sequência Principal dura até que 10% do hidrogênio da estrela tenha sido
queimado. Quando isso acontecer, quase nenhum combustível terá restado no caroço-depósito
central, e sua massa ultrapassará um limiar crítico; começa um colapso gravitacional do núcleo,
acompanhado por uma rápida expansão das camadas externas. A energia continua sendo produzida em uma casca de hidrogênio, com uma taxa ainda maior (pois mais interna). A superfície
da estrela terá aumentado muito; e enquanto a temperatura do núcleo cresce fortemente, a da
fotosfera diminui. Interessantemente, a estrela torna-se mais luminosa, mas também mais avermelhada (com menor fluxo superficial). Com isso, resolvemos o problema de um dos grandes
grupos: a estrela migra para uma região superior do diagrama HR, iniciando uma nova fase da
sua vida: a de gigante vermelha.
Essa fase da vida estelar dura relativamente pouco: no caso do Sol, será algo em torno de 108
anos, 100 vezes menor que seu tempo na seqüência principal. Ele vai então estar queimando hidrogênio em uma casca em volta do núcleo, produzindo mais hélio nessa camada, e aumentando
cada vez mais a temperatura da região central. As camadas externas se expandem mais e mais, e
a estrela fica mais gigante e mais vermelha. Com isso, a fotosfera do Sol deve chegar à órbita de
Vênus (sic!), planeta que será engolido na ocasião.
A partir de então, existem dois destinos possíveis. O primeiro deles é o do envelhecimento
natural: o caroço continua se contraindo, sua temperatura aumentando, a casca externa se expandindo. Conforme o núcleo vai se contraindo, a conservação do momento angular exige que
a rotação da estrela vá aumentando. Isso acontece até que, na superfície da estrela, a aceleração
5É
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centrífuga seja tão grande quanto a gravidade naquele ponto, e a estrela começa a expelir massa
em uma chuva suave, perdendo gás para o meio externo. Esse gás se espalha esfericamente, formando uma nebulosa planetária6 . Trata-se de um processo lento e gradual, perturbado de vez
em quando por flares que expõem partes internas das estrelas, aumentando momentaneamente
sua luminosidade.
Quanto ao núcleo, sua contração não pode durar para sempre. Quando a densidade já é
muito alta, a repulsão entre os elétrons7 impede o núcleo de se condensar mais. A temperatura
dele continua aumentando e expulsando para ainda mais longe as outras camadas, até que todo
o hidrogênio do envelope tenha queimado ou expulso, quando sobra um caroço muito quente e
morto – uma anã branca. (E com isso explicamos o terceiro grupo!). Com o tempo, a radiação
remanescente no núcleo vai se esvaindo. Esse núcleo vai se resfriando, até se tornar uma anã
negra.
52- Segundo esse modelo, os três grupos do diagrama HR têm uma seqüência em que são
percorridos: seqüência principal, gigante vermelha e anã branca. O que quer dizer, em
termos de evolução, o fato de existirem poucas estrelas entre a seqüência principal e as
gigantes vermelhas, em um diagrama HR?
53- Se todas as estrelas da seqüência principal se tornam gigantes vermelhas um dia, porque o
primeiro grupo tem muito mais estrelas que o segundo? Quantas estrelas espera-se encontrar
a mais no primeiro grupo do que no segundo?
54- Em diagramas mais detalhados, podemos distinguir melhor certos outros grupos de estrelas,
como as do ramo horizontal e as do ramo assintótico. Em contrapartida, a seqüência
principal é sempre muito bem distinguı́vel, e tem muito mais estrelas que esses grupos. Por
que? (Dica 1: o tempo de vida durante o ramo horizontal é 10 vezes menor que o durante
a seqüência principal)
Com esse modelo, já conseguimos explicar, em linhas gerais, a distribuição de estrelas do
diagrama HR. Foi assim que esse diagrama levou às primeiras ideias sobre evolução estelar.
Esses foram os primeiros modelos, do início do século XX; desde então, muita coisa nova já foi
desenvolvida. Se, por um lado, os modelos físicos já são muito mais consistentes nos detalhes,
por outro, o enorme aumento do número de estrelas catalogadas permitiu um diagrama HR com
mais estrelas, mostrando outros agrupamentos menores – que, por sua vez, podiam ser ainda
explicados pelos refinamentos no modelo teórico. É desses refinamentos que vamos tratar a
partir daqui.

9.3

Horizontais e Assintóticas

O segundo destino que uma estrela pode ter, depois de ter se tornado uma gigante vermelha,
é bem mais animador: se a massa da estrela for maior que meia massa solar (0,5 M ), a temperatura do núcleo chega aos 100 milhões K, o que dispara uma outra reação nuclear: a queima de
hélio em carbono. No momento em que se iniciam as novas reações, muita energia é produzida,
de forma concentrada. O núcleo se expande e as camadas externas se retraem. A estrela atinge
um novo equilíbrio, queimando hidrogênio em hélio numa camada externa, e hélio em carbono
no núcleo. Ela agora é um pouco maior e mais luminosa. No diagrama HR, ocupa uma região
logo acima da seqüência principal, quase paralela a essa: o ramo horizontal. Um sopro de
juventude, e a estrela volta à vida ativa.
6 O nome desse tipo de nebulosa deve-se ao fato delas serem muito grandes e esféricas, e terem sido, portanto,
confundidas com discos planetários nas suas primeiras observações, na época dos telescópios toscos.
7 Não estamos falando de repulsão eletromagnética, mas da que é descrita pelo Princípio de Exclusão de Pauli.
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Durante o ramo horizontal, é comum que a estrela passe por uma fase de estrela variável. As
maiores, dos tipos F, G e K, e magnitude absoluta entre -2 e -6, são chamadas de cefeidas8 (em
homenagem à δ Cephei); as menores, com magnitude em torno de 0,5, de RR Lyrae. A variação
periódica de brilho delas deve-se à chamada zona de ionização parcial dos átomos. Há uma certa
camada de átomos, que em um dado momento perdem seus elétrons, e ficam ionizados. Sua
energia cinética aumenta, e eles tendem a ocupar uma região mais alta da estrela, aumentando
o raio estelar. Contudo, mais afastados do núcleo, desionizam-se e, com menor energia, voltam
ao patamar inicial, para logo ionizarem-se outra vez. Repare que esse evento só causa efeitos
perceptíveis nessa faixa de temperatura: em estrelas mais quentes, a faixa de ionização está
muito próxima à fotosfera, e essa expansão levanta uma camada muito pequena da estrela; em
estrelas muito frias, a camada está muito próxima ao núcleo, e a pressão térmica não é suficiente
para levantar todas as outras camadas. O fato é que essa variação é espantosamente regular em
uma variável, de forma que elas são usadas como bons medidores de distâncias de aglomerados
e galáxias! As cefeidas têm período de pulsação entre 1 e 100 dias, e variação de brilho entre 0,5
e 3,5 magnitudes. Já as RR Lyrae têm um período menor que um dia, e variação de brilho de
menos que uma magnitude.
O desenvolvimento estelar na fase de ramo horizontal é semelhante ao na seqüência principal:
desta vez, é o carbono que vai progressivamente se acumulando no núcleo, o que gerará logo
uma nova contração. Passado pouco menos de um bilhão de anos (dez vezes menos tempo que
na seqüência principal), acontece outro colapso. Como o carbono é mais massivo que o hélio, o
colapso é mais forte, e a gigante é ainda maior. Agora ela passa a fazer parte de um ramo paralelo
ao das gigantes vermelhas, com uma subida ainda mais acentuada na direção das vermelhas: é o
ramo assintótico das gigantes.
Para o Sol, cuja superfície estará beirando a órbita de Júpiter, é o fim definitivo: suas camadas
externas vão embora de vez, se expandido a uma velocidade entre 30 e 60 km/s, dissipandose para formar uma nebulosa planetária, e deixando de resto um núcleo na forma de uma anã
branca de carbono. Estrelas mais massivas ainda agonizam um pouco mais antes de morrer: o
vento estelar torna-se muito intenso, e muitas chegam a passar por instabilidades térmicas, numa
nova fase estrela pulsante, a das Variáveis Mira – nome dado graças à Mira Ceti, da Baleia (Cetus)9
– mas isso só é prenúncio de uma ejeção ainda mais violenta das camadas externas, e de uma
morte ainda mais radical.
55- A nuvem que formou o Sol com certeza não era formada apenas de hidrogênio e hélio;
se fosse, não teria se formado um planeta de silicatos como o nosso, nem seres feitos de
carbono como nós. De onde vieram, então, os elementos que formaram os planetas do
Sistema Solar? E depois que o Sol morrer, como ele vai contribuir para a composição
quı́mica do universo? O que acontecerá com o gás da sua nebulosa planetária? Cenas dos
próximos capı́tulos. . . Aguardem! Hiar hiar hiar

9.4

Supermassas e Buracos

As estrelas mais massivas (acima de 8 M ) formam um grupo à parte no diagrama HR e na
história evolutiva da estrelas. As supergigantes, termo pelo qual são genericamente denominadas,
já começam com uma pressão muito grande no núcleo. Depois de poucos milhões de anos
(lembre-se que estrelas grandes não duram muito), a pressão já é naturalmente suficiente para
8 Falaremos

um pouco a mais sobre estas estrelas no capítulo 11.
O Período destas é muito maior que o das Cefeidas e RR Lyrae, algo da ordem de centenas de anos. E, no caso, de
Mira Ceti, sua magnitude aparente varia entre 2,5 e 9,2 !!
9
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queimar o hélio, sem ter que se passar pela deselegante fase de gigante vermelha. Assim, sua
trajetória evolutiva é uma linha quase horizontal no diagrama HR, saindo do topo da seqüência
principal e indo na direção do vermelho. E se a pressão é grande o suficiente para queimar hélio
sem passar por gigante vermelha, é claro que o processo não pára por aí. Logo a temperatura
no núcleo atinge os 300 milhões K, e o carbono também é queimado, produzindo oxigênio (16 O)
e neônio (20 Ne). Chegando a 1 bilhão K, atingimos a fase de produção de silício (28 Si), depois
enxofre (32 S), argônio (36 Ar), cálcio (40 Ca), titânio (44 Ti) e cromo (48 Cr); a 4.5 bilhões K, ferro
(56 Fe). Cada elemento novo gera uma nova camada de queima, e aumenta a concentração no
núcleo, elevando a temperatura central, possibilitando uma queima nova. No final, são várias
camadas queimando elementos simultaneamente; a estrela já tem um raio de pelo menos 100
R – bem avermelhada, portanto. Tudo isso acontece antes que uma estrela média sequer tenha
tempo de sair da seqüência principal.
No entanto, sabemos do gráfico de energia por núcleon, da lista passada, que o ferro é o
elemento menos energético de todos. A partir dele, a fusão de núcleos não produz mais energia,
mas sim absorve. Como a estrela poderá sustentar-se, a partir de então?? Ela passou um tempo
da ordem de 10 milhões de anos queimando apenas hidrogênio na seqüência principal, depois
950 mil anos queimando hélio, 300 anos queimando carbono, seis meses queimando oxigênio e
dois dias fazendo o silício virar ferro!! As pressões e temperaturas são tão absurdas quanto a taxa
de reação do último elemento. Com o núcleo de ferro se compactando, é deflagrada a crise: os
átomos de ferro se fundem em cobalto e níquel, e começam a absorver a pouca energia que ainda
se produz! Em alguns milissegundos, a estrela toda desaba sobre si mesma e a pressão cresce numa
velocidade inigualável. Chega-se ao limite de repulsão eletrônica das anãs brancas. A contração
pára bruscamente. A matéria que vinha caindo atrás ricocheteia no novo núcleo rígido. Uma
onda de choque destrói toda a estrela em poucos segundos: uma supernova. Um fim trágico.
Uma vida rápida, mas intensa. Todos os diversos elementos pesados se espalham na explosão.
Ainda nela, elementos ainda mais pesados (até o urânio) são produzidos. Nenhuma outra estrela
média terá contribuído tanto para o enriquecimento químico do universo como essa.
Com uma explosão desse nível, nem a pressão de repulsão dos elétrons é suficiente para
segurar o colapso do núcleo. Os elétrons são lançados para dentro dos núcleos, fundindo-se
com os prótons, formando nêutrons. Neutrinos são liberados no processo, e levam embora a
quantidade de movimento dos elétrons, acelerando ainda mais a explosão da supernova. A
repulsão dos nêutrons é menor, o que permite que o núcleo morto se estabilize com um raio
menor – em torno de 20 km! Ele será uma estrela de nêutrons, com uma massa em torno de
1,4 M .
Entretanto, se a massa do caroço restante for maior que 2,5 M , nem a pressão dos nêutrons é capaz de segurar o colapso, que continua, continua, continua. . . Até que o volume chegue
nas ordens de grandeza onde imperam as regras quânticas, e nossa descrição vai ficando precária. . . Abaixo de um limite ainda menor, o volume do núcleo ultrapassa os limites do princípio
de incerteza, e sequer podemos dizer qualquer coisa sobre a posição ou o tamanho daquele
núcleo. . . Como não prevemos nenhuma interação física que possa frear o colapso, tendemos a
afirmar que a massa toda colapsa num ponto de densidade infinita; mas para sermos rigorosos,
devemos respeitar a nossa fronteira de ignorância, parando no limite a partir do qual a nossa física não é adequada. Afinal, abaixo desse limite, não sabemos de que possíveis interações podem
acontecer – mais, não sabemos nem se faz sentido falar em interação, ou em gravidade!
Nosso limite de ignorância fica ainda maior se pensarmos no aspecto observável dessa situação: a de o corpo não possuir um raio. Na prática, o raio de um corpo define o valor máximo
de campo gravitacional sob o qual se pode estar submetido. Na Terra, por exemplo, sabemos
que nenhum corpo é acelerado por um valor maior que 10 m/s2 ; cavando um túnel para se
aproximar do centro da Terra. a massa “abaixo de você” diminui, o que faz g diminuir, até que,
se aproximando do núcleo da Terra, com quase nenhuma massa atraindo você, g tende a zero.
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Mas numa situação em que não há raio, ou seja, a massa está concentrada toda em um volume
abaixo do mensurável – um ponto, consideremos – não há limite para a intensidade do campo.
Quanto mais próximo do ponto você estiver, maior vai ser a aceleração sofrida por você e esse
valor tende a infinito quando sua distância ao ponto tende a zero. Falando em outros termos, não
existe uma velocidade de escape máxima; quanto mais próximo do ponto, maior a velocidade de
escape. Assim, existe naturalmente uma distância-limite Rsch na qual a velocidade de escape é
igual à velocidade da luz! Essa distância
s
2GM
2GM
c=
∴ Rsch = 2
Rsch
c
é chamada Raio de Schwarzchild. Ou seja, não enxergamos nada que esteja a uma distância
menor que o Raio de Schwarzchild, porque a luz não tem velocidade suficiente para escapar dali
e chegar aos nossos olhos! E como a luz é nossa única informação e, em princípio, nada viaja
mais rápido que a luz, o Raio de Schwarzchild é um limite para as nossas informações, um limite
de conhecimento – por isso, o limiar determinado por esse limite é chamado horizonte de eventos.
Apenas uma grande esfera absolutamente negra, em que qualquer corpo que entre não pode ser
mais de maneira nenhuma observado. É o famoso buraco negro.
56- O que aconteceria com a Terra se o Sol subitamente virasse um buraco negro?
57- Calcule o Raio de Schwarzchild para o Sol. Para a Terra. Para você. Agora deixe as
elucubrações e calcule o Raio de Schwarzchild para algo que realmente pode virar um buraco
negro, como Eta Carinae. Qual deve ser um valor razoável para horizontes de eventos de
estrelas de grande massa?
58- As anãs brancas têm massa em torno de 0,6 M , e raio em torno de 10 000 km. Já as estrelas
de nêutrons têm massa de 1,4 M e raio de 20 km (isso mesmo). Calcule a densidade dos
dois corpos. Compare essa densidade com a densidade de outros corpos densos. Qual a
massa de uma colher de chá de anã branca? E de uma de estrela de nêutrons?
Talvez a supernova mais famosa da história tenha sido a que ocorreu em 4 de julho do ano
1054 d.C. na constelação do Touro. Nessa época, os europeus estavam muito ocupados com suas
questões eclesiásticas medievais (foi nesse mesmo ano que a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa Grega se separaram definitivamente), então o fenômeno passou despercebido por lá. Em
compensação, a prática astronômica chinesa era bem mais desenvolvida, e os chineses registraram detalhadamente a explosão. Segundo seus relatos, essa “estrela hóspede” (ge ching) podia
ser vista durante o dia, brilhando quatro vezes mais que Vênus (isto é, com magnitude -6)! A
supernova pôde ser vista sob a claridade do Sol durante 23 dias, e foi vista à noite a olho nu
por 656 dias (quase dois anos). O que sobrou da explosão para nós foi a famosa Nebulosa do
Caranguejo, formada pelo gás expelido no evento. Essa nebulosa é o objeto M1 (primeiro no
Catálogo de Messier10 ).
Mas agora que já conhecemos o que acontece com a estrela em sua vida, podemos nos perguntar: e limite superior para a massa de uma estrela, existe? Também. As estrelas por volta
das 70 ou 80 M já são bastante instáveis, e passam por uma longa fase como estrelas variáveis.
Além disso, como a produção de energia é muito intensa, a radiação exerce uma pressão tal que
expulsa muito gás para fora da estrela, isto é, gera um vento muito intenso. Dentre elas, são
conhecidas as Wolf-Rayet, que têm uma característica incrível: não tem linhas de hidrogênio no
seu espectro! Descobriu-se com o tempo que a explicação para isso é que o vento foi tão forte que
expulsou toda a camada externa de H, deixando a casca de Hélio exposta!! De todo modo, para
10 Este
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nuvens acima de 100 M , a pressão de radiação rapidamente expulsa bastante gás, e a estrela
passa a ter uma massa menor que 100 M . Assim, nenhuma consegue ultrapassar esse limite
por muito tempo.
59- Lembram o exercı́cio do capı́tulo anterior envolvendo diagrama HR? Aqui está a resposta:
(figura 9.1).

Figura 9.1

Agora diga em que fase de sua evolução está cada uma dessas estrelas (ou, bem, da maioria
delas), estime suas massas, e descreva sua evolução daqui para frente. Para ajudar um
pouco, aqui vai um diagrama HR com algumas linhas de evolução (figura 9.2):
A evolução dos sistemas duplos é bem mais complexa que a das estrelas isoladas, porque
temos que levar em conta as interações entre as estrelas componentes. Só pra citar um exemplo,
vamos falar de outro tipo de supernovas, as do tipo Ia (as que estamos acostumados a nos referir
são do tipo II). Elas ocorrem em sistemas binários em que uma das componentes já é uma anã
branca, com massa próxima do seu limite máximo. A outra estrela vai evoluindo segundo seu
curso natural, e se expandindo para entrar em um ramo vermelho. Só que, eventualmente, esta
última se expande tanto que suas camadas externas acabam invadindo a zona de atração gravitacional da anã branca; e esta passa a roubar massa da companheira. Aí a massa da anã branca
aumenta de massa além do limite, até a pressão gravitacional romper a pressão dos elétrons. Ela
colapsa subitamente, até a temperatura de queima de carbono. Com uma contração tão violenta,
a queima ocorre de forma explosiva, gerando uma explosão que atinge uma luminosidade de
1010 L ! – muito mais brilhantes que as supernovas tipo II. Nestes casos, não sobra nenhum
tipo de núcleo depois da explosão. Essas explosões são quase sempre da mesma maneira, motivo
pelo qual são usadas para medir distâncias a certas galáxias. Mas isso é assunto para o próximo
capítulo.
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Figura 9.2: Evolução de algumas estrelas no diagrama HR
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Capítulo 10

Estrelas Binárias
Para começar com algo simples e familiar, pensemos em um tipo particular de estrela. Até
aqui falamos de estrelas solitárias, que não interagiam com nenhuma outra estrela. Porém com a
maioria das estrelas não é assim. Elas interagem gravitacionalmente com outra ou outras estrelas
a ponto de estas orbitarem uma à outra, formando um sistema múltiplo de estrelas. Estima-se
que 70% das estrelas sejam sistemas duplos ou múltiplos. Neste capítulo vamos tratar desses
sistemas de estrelas, mais especificadamente dos sistemas duplos.
Em 1783 o astrônomo John Goodricke havia observado que o brilho da estrela Algol (β Persei)
por alguma horas havia caído para 1/3 do seu valor normal e isso se repetia com um período de
cerca de 3 dias. Essa observação já havia sido feita por Geminiano Montanari em 1669. Porém o
que nenhum deles sabia era que isso se tratava de um efeito provocado pelo fato de que Algol
era uma estrela binária, onde uma estrela eclipsava a outra.
A primeira binária descoberta (cujo descobridor realmente descobriu que se tratava de duas
estrelas interagindo gravitacionalmente) foi a estrela Castor (α Geminorum) por William Herschel, em 1804.
É importante ressaltar que não bastam duas estrelas estarem próximas no céu para que elas
sejam consideradas binárias, isso pode ser apenas um efeito de projeção, elas podem estar muito
distantes uma da outra, porém apenas na mesma direção, mas as estrelas devem estar fortemente
ligadas gravitacionalmente.
Existem algumas formas de observar sistemas binários:
• Visualmente: Quando podemos observá-las por um telescópio. Neste caso, antes de qualquer
análise, temos que nos certificar de que realmente é uma estrela dupla, e não duas estrelas
independentes que estejam na mesma direção. Para isto, basta acompanhar o movimento
de uma em torno da outra, se houver.
• Astrometricamente: Quando uma das estrelas não pode ser observada por ser muito fraca e
sua existência é determinada por ondulações no movimento da companheira mais brilhante.
O sistema Sirius era um exemplo deste tipo de binária até a observação da companheira
mais fraca, uma anã branca, feita em 1862 por Alvan Grahan Clarck Jr.
• Por eclipses: Se as órbitas estão de perfil para nós, podemos ver uma estrela eclipsar a outra;
e esse fenômeno já confundiu os astrônomos. O primeiro sistema duplo detectado dessa
forma foi Algol (β Persei); mas por causa da variação de brilho, ele foi tido como uma estrela
de brilho variável. Só mais tarde é que se descobriu tratar-se de uma binária eclipsante, e
até hoje as estrelas similares são conhecidas como do tipo Algol.
• Por espectroscopia: Esse é o tipo mais interessante. Imagine um sistema duplo com a órbita
de perfil em relação a nós (ou pelo menos com alguma inclinação). Já deu pra perceber que
105

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 4 - Astrofísica

as estrelas têm de estar sempre opostas em relação ao CM, não? Pois bem, no momento
que uma das estrelas estiver se aproximando de nós, ou seja, com a velocidade orbital
na nossa direção, a outra vai estar no sentido oposto – com a velocidade totalmente radial,
afastando-se. Nesse momento, cada uma das linhas do espectro do sistema se duplica: uma
desviada para o vermelho, outra, para o azul. Depois de certo tempo, as estrelas já vão ter
se movido nas órbitas, até ficarem na direção perpendicular à nossa linha de visada, isto é,
com velocidade completamente tangencial. Aí as linhas espectrais voltam às suas posições
originais. Depois de mais tempo, portanto, as linhas voltam a se desviar, mas agora com
as estrelas trocadas. E assim, pelo Efeito Doppler, não só descobrimos uma estrela dupla
como ficamos sabendo das velocidades orbitais das suas componentes. Com isso temos a
razão entre suas massas.

Figura 10.1: Binárias Espectroscópicas.

O principal efeito da atração gravitacional das estrelas é, ambas irão orbitar um centro de
massa comum, estando sempre opostas por ele. No volume de Mecânica Celeste, começamos a
tratar desses objetos: sejam duas estrelas de massas M1 e M2 , distantes de a1 e a2 do centro de
massa comum. Por definição de centro de massa:
M1 a1 = M2 a2

Figura 10.2: Duas estrelas de massas M1 e M2 orbitando um centro de massa C.M. a diferentes distâncias
a1 e a2 .

Repare que, como a distância entre as duas estrelas é fixa (igual a a1 + a2 ), o período delas
nas órbitas em torno do centro de massa é o mesmo pras duas; e se tomarmos uma delas como
fixa, a outra parece descrever uma órbita circular em torno da primeira. Daí podemos aplicar a
terceira lei de Kepler:

( a1 + a2 )3
P2
Se as unidades forem massas solares, UA e anos (K=1).
M1 + M2 =
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Binárias Visuais

Para as binárias visuais podemos facilmente utilizar a relação acima para encontrar a massa
do sistema. Fixamos uma estrela e observamos o movimento da outra em torno desta. Com
a observação do movimento da estrela podemos medir qual o tamanho angular do semi-eixo
maior da órbita relativa entre ambas as estrelas1 (a1 + a2 ), e tendo o período observado, podemos
encontrar a massa do sistema.
Mas a determinação do semi-eixo maior do sistema não é algo tão simples assim. O problema
é que a órbita visual é uma projeção em um plano (o plano tangente à esfera celeste naquele
ponto, ou o plano perpendicular à linha de visada) da órbita “real” de uma estrela em relação à
outra. Observe o sistema Castor (α geminorum), abaixo:

Figura 10.3: Sistema Binário Castor.

Assim, teríamos que levar em conta a inclinação da órbita em dois eixos: o eixo horizontal do
plano de visada (se a órbita está inclinada “para frente” ou “para trás”), e o eixo vertical (se a
órbita está inclinada “para a direita” ou “para a esquerda”). Mas não temos nenhum parâmetro
para calcular também essas inclinações a priori. E sequer sabemos a “direção” do eixo maior da
orbita na figura.
Contudo, podemos nos aproveitar de um detalhe trivial, tão trivial que nem é notado. Repare
que precisamos estabelecer um ponto de referência para a projeção, um ponto cuja projeção é
tomada como padrão: aqueles que se projetam de forma diferente deste são os que geram a
“imagem distorcida”, a de “inclinação” em relação à projeção. O mais natural, supõe-se, é tomar
o centro da figura como padrão.
Assim, imaginemos a elipse que representa a órbita relativa real, fixa no seu centro, com um
plano de visada também fixo. E imagine que, como dito no penúltimo parágrafo, ela gira em
torno de seus eixos, gerando diferentes projeções (se preferir, pode tomar a orbita toda como
fixa e variar a posição do plano de visada, com este preso em uma esfera centrada no centro da
elipse). Para todas as inclinações, o centro da elipse real continua sendo projetado no mesmo
lugar. Sabendo disto, não é difícil demonstrar uma propriedade, esta sim, interessante: o centro
da elipse real é também o centro de todas as elipses aparentes, de todas as projeções possíveis.
Tendo esta propriedade em mãos, tudo fica mais simples. Desenhamos, manualmente, o eixo
maior e o eixo menor da elipse aparente, encontrando seu centro (que corresponde ao centro da
elipse real). Ora, a estrela maior marca um dos focos da elipse real, e os focos são pontos sobre
o eixo maior! Logo, precisamos apenas ligar o centro da elipse aparente à estrela e prolongar a
reta, para encontrarmos a projeção do eixo maior real na elipse aparente! Então perpendicular a
ele estará o eixo menor.
1

Observando de um referencial que esteja parado em relação ao sistema binário como um todo, a descrição dos movimentos deveriam ser duas elipses em torno de um centro de massa comum. Entretanto, não temos nenhum referencial
para encontrar um referencial deste, a priori; o que fazemos então é tomar o referencial da estrela mais brilhante do
sistema, traçando a orbita relativa da estrela secundária em torno dela.
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Binárias Espectroscópicas

Para as binárias espectroscópicas podemos calcular os parâmetros orbitais partindo das velocidades radiais dos objetos.
Como vimos, o movimento orbital das estrelas nesse sistema causa efeito Doppler nas linhas
do espectro da estrela, fazendo com que essas linhas executem um movimento de vai-e-vem no
espectro (figura 10.2). Como vimos anteriormente neste volume temos:
∆λ
v
=
λ
c
Com isso podemos estabelecer as velocidades radiais de cada componente do sistema segundo
os desvios das linhas no espectro. Mas como as estrelas estão em órbita, sua velocidade radial
varia com o tempo, mesmo que a orbita seja circular. Assim poderíamos estabelecer uma curva
das velocidades radiais das componentes em função do tempo. Observe o exemplo abaixo:

Figura 10.4: Esquema mostrando a curva de velocidades para as duas componentes de um sistema binário.

De uma curva de velocidades assim podemos tirar uma informação logo de inicio, a velocidade do centro de massas do sistema, que é a linha que passa pelos pontos onde as duas curvas
se interceptam, ou seja, no nosso exemplo acima, da figura, a velocidade do centro de massas é
40 km/s.
Agora vamos analisar as curvas. Quando a velocidade radial está em seu máximo, podemos
dizer que toda a velocidade orbital da estrela está na forma de velocidade radial (isso apresenta
só um pequeno problema com relação à inclinação do sistema em relação à visada, que estaremos
discutindo mais afundo daqui a pouco). Então partindo da relação:
v=

2πa
P

Como temos que P1 = P2 temos que:
v1
a
M
= 1 = 2
v2
a2
M1
Assim obtemos que a velocidade orbital de uma estrela é inversamente proporcional à sua
massa.
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Então sabendo o período da binária, e tomando as velocidades orbitais obtidas a partir do
gráfico, conseguimos encontrar os semi-eixos maiores das órbitas.
Então pela relação encontrada no início do capítulo temos:

( a1 + a2 )
= P2
M1 + M2
Para P em anos, M em massas solares e a em UAs.
Assim como temos a relação entre as massas, e os semi-eixos maiores podemos tranquilamente calcular as massas partindo exclusivamente do gráfico.
Só repare, esse é o limite inferior das massas, pois consideramos que não há inclinação entre
o sistema e nossa linha visada. Porém, sabendo a inclinação do sistema podemos encontrar as
massas reais, sabendo que:
vmed = v sin i
amed = a sin i
Partindo disso e das relações acima temos:

( a1 + a2 )3
( M1 + M2 )real
1
=
=
3
( M1 + M2 )med
( a1 + a2 )med
sin3 i
Porém até agora só tratamos de velocidades orbitais constantes, ou seja, órbitas circulares. Se
as órbitas forem elípticas o que acontece?
Em uma órbita elíptica a velocidade orbital do corpo não é constante, alterando a forma da
curva de velocidades.

Figura 10.5: Curva de velocidades para as duas componentes do sistema f Cygni.

Além da forma do gráfico ter se alterado como um todo, percebemos que as velocidades
máxima de aproximação e de afastamento de cada corpo não são mais iguais. Isso nos trás um
primeiro problema referente à determinação das massas do sistema: qual velocidade usar nas
relações encontradas acima?
Uma saída é tomar a velocidade orbital média do corpo como sendo a média aritmética
dos módulos das velocidades máximas de aproximação e afastamento (depois de descontada a
velocidade do centro de massas). É lógico, isto é apenas uma aproximação, e os resultados virão
de maneira aproximada, porém teremos uma aproximação razoável para o sistema.
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Agora também a disposição do eixo maior será importante para a construção do gráfico. Então
com essas características podemos encontrar de que forma o sistema está disposto em relação ao
nosso. Vejamos os casos abaixo:

Figura 10.6: Esquemas mostrando as curvas de velocidades para 3 binárias espectroscópicas.

O primeiro gráfico (A) trata de uma órbita circular, até aqui tudo bem, mas o segundo e o terceiro tratam de órbitas elípticas que, conforme estão dispostas, tem-se uma curva de velocidades
diferente. No segundo gráfico (B), temos uma elipse com o eixo menor apontado para o observador. Obtemos um padrão de curvas. No terceiro (C), a elipse está com o eixo maior apontado
para o observador, mudando totalmente o padrão de curvas do gráfico. Assim, comparando as
curvas de velocidade de uma binária qualquer com os casos especiais acima podemos verificar
qual a situação do sistema em relação à Terra.

10.3

Binárias Eclipsantes

Para estrelas binárias eclipsantes, uma característica observacional importante é a variação do
seu brilho no tempo – mais precisamente o gráfico disso, chamado de Curva de Luz.

Figura 10.7: Exemplo de curva de luz para uma binária eclipsante com eclipse central. Neste exemplo a
estrela menor é a mais quente. Repare que os períodos de eclipse p e P são iguais tanto para o eclipse
primário quanto para o secundário.
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Como é de se imaginar, as curvas de luz de uma binária são periódicas e podem nos trazer diversas informações sobre o sistema. Além do período, algo óbvio no gráfico 10.7, primeiramente
a simples forma do gráfico pode nos trazer muita informação, como, por exemplo, de que forma
o eclipse acontece. Observe as 6 situações da figura seguinte.

1 Observe que há apenas um eclipse (“buraco” na curva de luz). Isso é um indício de que
o satélite é escuro, portanto a única diminuição de intensidade da luz ocorre quando o
satélite escuro passa em frente da estrela principal. Neste caso, a luz do patamar é devida
exclusivamente à estrela principal. A forma pontiaguda do eclipse indica que as estrelas
primária e companheira possuem raios semelhantes, e portanto o eclipse não é anular.
2 Eclipses duplos mostram que o satélite é luminoso.
3 Eclipses duplos em que estrelas de diferente luminosidade estão praticamente tangentes
entre si. Isto é evidenciado devido a falta de um “patamar”. A proximidade das estrelas
evidencia o efeito da força de maré, que deforma as estrelas tornando-a oblatas. A meio do
caminho entre o eclipse primário e o secundário ocorre o ponto de maior luminosidade (já
que as estrelas estão com seus lados de maior área visíveis). A forma é semelhante à curva
de luz da estrela Beta Lyrae.
4 O satélite é escuro, como na situação 1, o que é evidenciado pela detecção de apenas um
eclipse. Porém, o patamar inferior (um segundo patamar), durante os eclipses, sugere que
a estrela satélite passa um tempo passando em frente da estrela principal. Isso ocorre em
eclipses anulares. Comparando o tempo que demora para a luminosidade diminuir com o
tempo em que se fica em luminosidade mínima, é possível estimar a razão entre os raios das
estrelas. E comparando o tempo total do eclipse com o período orbital, pode-se comparar
os raios com a distância entre as estrelas.
5 A situação é a mesma que a 2. Porém, no lugar de um patamar superior, vemos que a
luminosidade do sistema aumenta depois do eclipse primário até o secundário. Isso ocorre
devido ao fato da estrela secundária, além da própria luminosidade, refletir a luz da estrela
principal na face apontada para esta, o que cria um efeito de fase, já que uma das faces da
estrela será mais brilhante que a outra. A forma é semelhante à curva de luz da estrela Beta
Persei, ou Algol.
6 Eclipses duplos de estrelas quase tangentes e praticamente iguais entre si como um todo,
criando uma curva praticamente senoidal.
Feito isso, vamos voltar a analisar os nossos sistemas da figura 10.7. De cara sabemos que
se trata de dois objetos luminosos, pois acontecem dois eclipses diferentes. Também percebemos
que as duas estrelas possuem raios diferentes e que os eclipses são centrais, já que vemos regiões
planas no fundo de cada vale.
Além disso, o fato do eclipse primário ser mais fundo que o secundário nos revela que a
estrela menor é mais quente. Pense bem: quando vemos as duas estrelas a área total que estará
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emitindo será a soma das áreas das duas estrelas. Já durante os eclipses, uma dessas áreas é
escondida e sempre será a área da estela menor, uma hora pela estrela menor escondendo uma
área equivalente à sua da estrela maior, outra por ela estar se escondendo atrás da estrela maior.
Como vimos neste mesmo volume, um objeto mais quente emite mais em uma mesma área
que um mais frio. Assim como temos um déficit maior quando a estrela menor se esconde, logo
teremos que numa mesma área ela emite mais que a estrela maior, assim é mais quente.
60- Quais dessas técnicas podem ser utilizadas para a detecção de exoplanetas, isto é, de planetas
que orbitem outras estrelas?
61- Encontre o raio aproximado da orbita da componente menor de uma binária eclipsante
em função do raio da componente maior, perı́odo de eclipse e perı́odo total do sistema.
Considere o semi-eixo maior da orbita muito maior que o raio da componente maior.
62- Calcule razão entre as massas das estrelas de cada um dos seguintes sistemas:
(a) Sirius A e Sirius B estão a uma distância angular no céu de 7,5”. A distância do Sol
a Sirius é de 2,67 parsecs (medida por paralaxe). O perı́odo observado do sistema é
de 50 anos. Suponha que a distância de Sirius B ao centro de massa seja o dobro
da de Sirius A (Depois de concluir os cálculos, veja pelos seus tipos espectrais se essa
estimativa foi boa).
(b) Um sistema binário espectroscópico tem um perı́odo de 17,5 dias. As velocidades
orbitais das estrelas, medidas por Efeito Doppler, são 75 e 25 km/s.
(c) O perı́odo da binária eclipsante abaixo é de 10,2 dias.
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Estrelas Variáveis
Em 1784, John Goodricke observou uma estrela na constelação de Cepheus por várias noites.
Nestas observações ele descobriu que o brilho dessa estrela variava de forma bem regular em
aproximadamente 5 dias. Esta foi a primeira estrela do tipo Cefeida descoberta.

Figura 11.1: Esquema mostrando a variação da magnitude de uma cefeida. Repare que quando o raio da
estrela aumenta, sua temperatura superficial e a pressão caem, mas mesmo assim o aumento do raio é tão
grande que compensa essas diminuições e torna o brilho da estrela maior.

A variação periódica de brilho delas deve-se à chamada zona de ionização parcial dos átomos.
Há uma certa camada de átomos, que em um dado momento perdem seus elétrons, e ficam
ionizados. Sua energia cinética aumenta, e eles tendem a ocupar uma região mais alta da estrela,
aumentando o raio estelar. Contudo, mais afastados do núcleo, desionizam-se e, com menor
energia, voltam ao patamar inicial, para logo ionizarem-se outra vez. Repare que esse evento só
causa efeitos perceptíveis em uma certa faixa de temperatura (tipos F, G e K): em estrelas mais
quentes, a faixa de ionização está muito próxima à fotosfera, e essa expansão levanta uma camada
muito pequena da estrela; em estrelas muito frias, a camada está muito próxima ao núcleo, e a
pressão térmica não é suficiente para levantar todas as outras camadas.
Uma propriedade muito importante dessa variação é a relação período-luminosidade, que
foi descoberta por Henrietta Leavitt, em 1908 no Harvard College Observatory (E.U.A.), quando
esta estudava cefeidas nas Nuvens de Magalhães. Ela notou um padrão que envolvia o brilho e
o período das cefeidas. Quanto mais brilhante era a estrela maior era o seu período.
Através do tratamento de dados daquela amostra de estrelas, ela chegou a uma relação clara
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que envolvia o período e a magnitude absoluta das cefeidas:
M = −2, 85 · log P − 1, 43
onde M é a magnitude absoluta e P é o período, em dias. Ou, em termos gráficos:

Figura 11.2: Gráfico mostrando a relação período-luminosidade para as Cefeidas e RR Lyrae.

Esta relação é uma ferramenta importantíssima para encontrar a distância de objetos como
aglomerados e galáxias até nós.
O período de variação de uma cefeida é extremamente fácil de se medir, logo diretamente tiramos a magnitude absoluta da estrela pela relação período-luminosidade. Então espera, se temos
a magnitude absoluta e podemos medir a magnitude aparente da estrela podemos facilmente
encontrar a distância que a cefeida está de nós1 .
Essa ferramente é tão importante que foi utilizada no século passado para resolver uma discussão cosmológica que foi denominada de “O Grande Debate”2 .
63- Dissemos que a relação perı́odo luminosidade foi descoberta nas Nuvens de Magalhães.
Por que esta relação foi descoberta primeiro com as cefeidas lá e não com as cefeidas da
Via-Láctea?
As RR Lyrae são as primas menores das cefeidas, com período em geral menor que um dia.
Elas são suficientemente menos brilhantes para que não as consigamos distinguir em galáxias,
além de que sua variação de brilho é bem menor do que nas cefeidas; mas justamente por
serem menores, são mais abundantes e, portanto, mais fáceis de se achar em objetos um pouco
mais próximos. Enquanto as cefeidas costumam ser usadas para indicar distâncias de galáxias
autônomas, as RR Lyrae, são o principal marcador para os aglomerados globulares.

1 Se

você não faz ideia do que fazer, leia o capítulo de medidas de brilho do Volume 3
Hubble usou as cefeidas na galáxia de Andrômeda para calcular a distância desta até nós. Foi aí que realmente
conseguiu-se mostrar que ela não era apenas uma nebulosa da Via-Láctea, mas sim era uma galáxia inteira. Para mais
detalhes sobre esta discussão existe um capítulo inteiro sobre ela no Volume 5 (Cosmologia)
2 Aqui
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Aglomerados
Em geral as estrelas encontram-se sozinhas ou em sistemas de poucas estrelas. Mas podem
acontecer casos em que uma nuvem de gás formou várias estrelas e estas, por sua proximidade
interagem gravitacionalmente. Assim que se formam os aglomerados de estrelas.
A graça dos aglomerados para os estudos astrofísicos (principalmente sobre evolução estelar)
é que se tratam de uma amostra de estrelas de tamanhos diversificados, mas todas com a mesma
idade, composição química – já que todos pertencem a uma mesma nuvem original – e distância
até nós; ou seja, de uma amostra de objetos que se diferenciam unicamente pela sua massa.
Como a massa é um fator determinante para a evolução de uma estrela, embora as estrelas
tenham uma mesma idade, por suas massas diferentes elas podem estar em estágios de vida
diferentes. Isso gera uma propriedade interessante nos aglomerados: parte das estrelas estará na
sequência principal, mas outra parte já terá saído desta fase da vida e estará na fase das gigantes
vermelhas. Olhando no Diagrama HR de um aglomerado podemos ver exatamente quais estrelas
estão abandonando a sequência principal. Olhe o diagrama abaixo:

Figura 12.1: Diagrama HR do aglomerado NGC 104.

Na figura 12.1 é possível notar que na base as estrelas estão todas na sequência principal, mas
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a partir de um certo ponto quase todas as estrelas saíram da sequência principal. Este ponto em
que as estrelas estão saindo é chamado de Turnoff Point, ou simplesmente Ponto de Saída.
Com a determinação deste ponto de saída podemos determinar a idade do aglomerado!
64- Como podemos utilizar o Diagrama HR para determinar a idade do aglomerado?
65- Porque os aglomerados mais velhos possuem menos gás, se as estrelas sempre nascem e
depois morrem e expelem todo o gás?
66- Comparando-se dois aglomerados, percebe-se que um é mais azulado e outro é mais avermelhado. O que podemos dizer sobre as idades dos dois aglomerados?
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Galáxia
Existe outro fator a se considerar ao observar estrelas no disco da galáxia: a absorção interestelar pelo gás e pelas nebulosas difusas. A grande quantidade de poeira no disco galáctico (10%
da massa da Via Láctea) impede que se vejam muitas das estrelas, e atrapalha decisivamente a
aplicação das técnicas estatísticas1
Da mesma forma, a absorção de luz das cefeidas diminui sua magnitude aparente, fazendoas parecer mais distantes e o avermelhamento interestelar prejudica as estimativas por paralaxe
espectroscópica (ou servem para descobrir onde há mais poeira). Assim, 90% dos aglomerados
globulares descem suas distâncias para abaixo de 30.000 pc, e a distância do Sol ao centro, para
8.500 pc.
Em 1852 o professor Stephen Alexander (1806-1883), publica um trabalho no qual defende a
estrutura da Via Láctea como sendo de uma espiral com quatro braços. Se as nebulosas espirais
fossem parecidas com a Via Láctea no formato, seria lógico afirmar que se tratava de objetos
externos a ela.
Quando se passou a fazer observações em comprimentos de ondas longos, como rádio e infravermelho, que conseguem passar pela poeira, pôde-se determinar a forma do disco da Via
Láctea. Além de seu diâmetro ficar reduzido a 25.000 pc, observou-se evidências do que já se
desconfiava: que nossa Galáxia tinha braços, era uma espiral, como muitas das nebulosas já observadas, e como a Nebulosa de Andrômeda.
Assim, podemos identificar as seguintes regiões na Via Láctea: um núcleo ou bojo, com
diâmetro de 2 kpc2 ; um disco com braços, diâmetro de 25 kpc e espessura de 0,3 kpc; um halo
elíptico de 30 kpc de diâmetro, por onde os aglomerados globulares se espalham.
Embora não exista um consenso quanto ao número de braços da Via Láctea, na maioria das
vezes fala-se em cinco. No sentido de rotação, são: de Perseus, de Cygnus (cisne), de Centaurus,
de Sagittarius, e de Orion, onde está o Sol. Atualmente, os braços são entendidos como ondas de
densidade que percorrem a circunferência do disco. Quando essas ondas passam por uma região,
elas aceleram a formação estelar nela, e vemos uma população jovem e brilhante. Já nas regiões
de rarefação, existem menos estrelas (as mais quentes já morreram), e o gás é menos luminoso,
quase todo HI. O Sol se encontra a uma distância bastante específica do centro galáctico; a essa
distância, seu período de rotação é igual ao período da onda de densidade, de forma que ele
nunca esteve fora e nunca sairá do seu braço. Esse detalhe é fundamental para que não haja
muitas catástrofes estelares por aqui, e para que a vida tenha podido se desenvolver na Terra.
Supõe-se que a formação dos aglomerados globulares date da época da formação da própria
galáxia; o gás que não fora achatado no disco acabaria tendo formado pequenas condensações
1 Veja
2 1kpc

os métodos empregados por William Herschel no capítulo sobre a Via Láctea, volume Céu.
= 1000 pc.
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Figura 13.1: Em resumo, eis a nossa concepção atual de Via Láctea: vista de perfil e de frente.

menores em torno do disco – o que explica esses aglomerados parecerem tão antigos. Além
disso, ao que tudo indica, o bojo possui muito mais matéria do que o que podemos observar. Já
voltamos a isso.

67- Lembram dos sistemas de coordenadas? Existe um sistema muito útil para estudar a distribuição de estrelas nas galáxias: o sistema galáctico (que nome original. . . ), cujas coordenadas
são a latitude galáctica β, medida perpendicularmente ao disco da Via Láctea; e na longitude
galáctica l, contada sobre a faixa, a partir do centro galáctico (α = 17 h 42 min, δ = -28◦
55’). Sendo assim, quais as coordenadas galácticas do ponto vernal? E qual a inclinação
entre o plano galáctico e o plano do Sistema Solar?
68- A Via Láctea nos aparece como um cı́rculo máximo no céu porque estamos no disco dela.
Como seria vista nossa galáxia no céu de um observador que estivesse fora do disco galáctico?
E se ele estivesse em um dos pólos da galáxia (logo acima ou abaixo do bojo)? E se ele
estivesse em um aglomerado globular?

Com essa anatomia, deve ser fácil deduzir que as estrelas não estão aleatoriamente distribuídas pela Galáxia. Pra esse ponto se criou o conceito de populações estelares: diferentes
populações habitam diferentes regiões da Galáxia. A divisão básica é: População do Tipo I, estrelas jovens e azuis, preferencialmente no disco; e População do Tipo II, mais velha e avermelhada,
tipicamente no bojo e nos aglomerados globulares. Mas podemos fazer uma classificação mais
refinada:
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Idade (109 anos)

Altura Média3

Tipos de Objetos

8
10
17
25
75

120 pc
160 pc
400 pc
700 pc
2000 pc

Gás e poeira, estrelas O e B, proto-estrelas, aglomerados abertos.
Sol, estrelas A, anãs vermelhas.
Novas, RR Lyrae.
Estrelas de alta velocidade (halo), variáveis Mira.
Subanãs, aglomerados globulares.

I Jovem
I Velha
II Disco
II Meia-Idade
II Extrema

69- O que você pode dizer sobre as composições quı́micas das populações? E o que isso tem a
ver com a evolução da galáxia? Trace um modelo simplificado de evolução de uma galáxia,
incluindo a mudança na sua cor e na sua composição quı́mica.
70- Se o Sol fosse uma estrela tipo II, quais seriam as chances do planeta Terra existir? E dos
seres vivos existirem?
Hoje em dia, o mapa da região da nossa galáxia é o seguinte: Via Láctea e Andrômeda são
duas grandes espirais que formam uma espécie de “galáxia dupla”, separadas por 670 kpc. Cada
uma delas é orbitada por várias pequenas galáxias-satélite; no caso da Via Láctea, os satélites
mais visíveis são as irregulares Nuvens de Magalhães – a GNM a 50 kpc e a PNM a 70 kpc.
As duas grandes espirais e seus satélites, que são cerca de vinte, formam o Grupo Local de
Galáxias.

Figura 13.2: O Grupo Local.

Mas o próprio Grupo Local está na periferia do Superaglomerado Local, que é formado
por vários sistemas múltiplos e aglomerados de galáxias. O Grupo Local está muito próximo do
Aglomerado de Virgo, que tem 2500 galáxias :S, e na direção do qual estamos caindo a uma velocidade de algumas centenas de km/s. O Superaglomerado Local é constituído de uns cinqüenta
aglomerados de galáxias, tem uma massa de 1015 MSOL , e o formato de uma parede com 40 Mpc
(=40 000 kpc) de diâmetro e 10 Mpc de espessura.
3 em

Relação ao Disco
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No centro dos grandes aglomerados existem galáxias elípticas gigantes, as galáxias cD (o nome
talvez seja por elas serem arredondadas :P), cada uma em geral com mais de um núcleo, e com
halo de até 1 Mpc de diâmetro!
Da mesma forma que existe gás espalhado pela galáxia, existe alguma quantidade de gás (bem
menor que dentro das galáxias, obviamente) espalhado nos aglomerados de galáxias, geralmente
expulsos por supernovas muito intensas. Esse gás costuma ser muito quente (emitindo grandes
doses de raios X), e possui linhas de Ferro XXV (ionizado 24 vezes!!!) o.O.
Os superaglomerados formam grandes estruturas em forma de paredes ou de filamentos,
separados por gigantescos vazios – em maior escala, essas estruturas parecem esponjas. Essa,
espera-se, é a cara do universo em grande escala.
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Unidade IV

Rochas
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O trabalho astronômico sempre foi um trabalho de luz: observar pontos ou regiões luminosas
no céu, ora marcando suas posições, formatos e deslocamentos, ora estudando as propriedades
físicas dessa luz. Mais do que isso, o mundo astronômico sempre foi um mundo de luz, distante,
que era apenas placidamente observado.
Mas o estágio de exploração espacial que alcançamos nos últimos quarenta anos levou tudo
a um nível epistemológico distinto. Tudo começou com a corrida espacial e seu pódio final: a
chegada à Lua. Pela primeira vez na prática (embora desde a época de Galileu em teoria), um
objeto celeste, um daqueles padrões luminosos que aparece no céu noturno, transformou-se em
terra, em algo que pode ser pisado, tocado, esfregado; algo tátil, duro e concreto (claro que as
roupas dos astronautas limitavam seriamente suas experiências táteis).
Hoje em dia, quase todos os planetas, além de vários de seus satélites e dos asteróides, já
foram visitados por sondas. Sondas são aparelhos humanos que são lançados na direção da
Esfera Celeste com o objetivo de atingir algum objeto astronômico. Essas sondas se encarregam
de cercar seus objetos, olhá-los por todos os ângulos, tirar inúmeras fotografias, medir pressão,
temperatura, etc., e muitas vezes mesmo a petulância de pegar pedaços pra trazer pra nós. Assim,
estudamos objetos astronômicos com a mesma concretude de objetos geológicos – não é à toa que
muito do trabalho dos astrônomos que estudam asteróides é feito em conjunto com geólogos e
mineralogistas. É a extensão da geologia para os céus \o/. É sobre essa nova perspectiva física
do céu que discutiremos nesta unidade.
Mas se essa “telurização” do espaço fora concretizada pela primeira vez naquele evento, ela
já era assim concebida há muito tempo – pelo menos desde que Galileu afirmava a existência
das montanhas e mares na Lua. Ainda em um estágio fraco disso, porque tudo o que ele estava
fazendo era interpretar convenientemente formas que ele apenas podia ver. Um novo estágio foi
alcançado com a espectroscopia: a idéia de que a decomposição da luz que vem de um objeto
nos informa a composição química deste. Hoje, de fato, todos os estudos geológicos do céu têm
a espectroscopia como grande chave.
Contudo, estudar espectros de corpos do Sistema Solar é consideravelmente mais complicado
que estudar espectros de estrelas. Em primeiro lugar, porque espectros ficam muito complicados
com elementos químicos complexos. O espectro do hidrogênio vimos que é muito simples:
tomamos seu único elétron e, a partir de poucos postulados, deduzimos todos os níveis de energia
possíveis. Já para o Helio, não fizemos as contas, pois a interação entre os dois elétrons geram
efeitos bem mais complicados. Na prática, os físicos mal conseguem calcular as linhas para
elementos com mais que uns poucos elétrons (mais ou menos como os problemas de muitos
corpos na mecânica). Mas pelo menos podemos medir as linhas desses elementos em laboratório,
tabelar e assim comparar com os simples espectros das estrelas, compostas majoritariamente por
hidrogênio e hélio, mas também com alguns traços de outros elementos simples.
Mas passemos dos elementos soltos às moléculas simples. Vejamos o caso da água. Além
das transições eletrônicas do hidrogênio e do oxigênio (ligeiramente modificadas, já que os níveis
de energia são modificados quando há ligações químicas), há ainda as mudanças de energia
causadas pela vibração da molécula (vibração dos braços O-H e do ângulo da molécula) e pela sua
possível rotação. Para hidrocarbonetos, com muitos braços C-H, muitas diferentes combinações
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de vibração são possíveis, além de várias torções, dobras, etc. e das transições dos elétrons
do carbono em pelo menos duas condições diferentes (-CH2 - e -CH3 ), isso sem levar em conta
possíveis carbonos insaturados. Coloque um radical amina (-NH2 ) e entra uma coleção nova
inteira de linhas de transição eletrônica e de vibração.
Quando vamos tratar de estruturas minerais, a coisa fica ainda mais complicada: são elementos com muitos elétrons, que podem ocupar diversos orbitais com energias diferentes (afetada
diretamente pela estrutura cristalina do mineral). Além disso, os elétrons podem ainda ficar
oscilando entre diferentes íons (como entre Fe2+ e Fe3+, por exemplo), ou simplesmente se
desprenderem dos seus átomos. Junte-se a isso as impurezas no material, que distorcem as estruturas cristalinas e adicionam novos elementos à mistura, alem de todos os efeitos gerados pelo
intemperismo na superfície do mineral, e ficamos com uma situação beirando o enlouquecedor.
Junta-se a este um segundo problema, que é o dos pequenos corpos do sistema solar serem
pequenos corpos.
Na verdade, poder-se-ia dizer que essa “concretude do céu” tem raízes muito mais antigas.
Faz muito tempo que são conhecidas as pedras que caem dos céus e abrem buracos em florestas
por aí. É o que denominamos de meteoritos4 . Eles podem possuir vários tamanhos, alguns
chegando a vários metros e podendo pesar várias toneladas.
Quanto à forma de coleta os meteoritos são divididos em duas categorias: meteoritos de
queda e meteoritos achados. Os primeiros são aqueles que são coletados depois que sua
queda foi vista, e os outros são aqueles que foram... achados.
Quanto à composição química os meteoritos podem ser metálicos (Fe e Ni), rochosos ou
metálico-rochosos. Os rochosos são a maioria absoluta entre os meteoritos de queda, e os
ferrosos entre os achados. Isso ocorre porque o meteorito rochoso produz um espetáculo pirotécnico mais intenso durante a queda, enquanto o ferroso é mais resistente ao desgaste natural
na superfície. A composição do meteorito também está relacionada à sua origem, quanto a isso
um dos tipo mais importantes são os meteoritos rochosos condríticos carbonáceos, que representam
o tipo mais antigo de meteoritos, com aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e não parecem ter
sofrido alteração desde a época de sua formação. Por isso são preciosas relíquias da Nebulosa
Solar Primitiva.
Outro meteorito importante é o ALH840015 que é um dos 30 meteoritos que, se acredita, foram
arrancados de Marte por colisões de asteróides. Cientistas da NASA acreditam terem encontrado
evidências indiretas de possíveis fósseis microscópicos que poderiam ter se desenvolvido em
Marte.

4 não

confunda meteoritos com meteoros ou meteoróides! Meteoro é a faixa de luz produzida quando alguma matéria
do sistema solar entra na atmosfera da Terra e se desintegra, geralmente não deixando vestígios sólidos (se a pedra
sobreviver à passagem e atingir a superfície, aí sim será um “meteorito”). Meteoróide é o corpo pequeno que gira ao
redor do Sol, ainda no espaço interplanetário
5 Sua denominação vem do fato de ter sido o meteorito número 001, coletado em 1984, na região chamada Allan Hills,
na Antártica.
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Sistema Solar
A idéia de um sistema solar é relativamente nova. Cinco dos atuais planetas (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno) são visíveis no céu desarmado desde sempre, conforme pudemos
discutir no Volume 1. Eles foram concebidos, descritos, explicados e simbolizados de muitas maneiras; a nossa maneira de encará-los (compreendidos em um Sistema regido gravitacionalmente
pelo Sol) é aceita desde a Revolução Copernicana, como vimos em detalhes no Volume Mecânica.
Desde então, a família foi crescendo e se multiplicando.

14.1

Crescimento Populacional

O primeiro planeta invisível a olho nu a ser encontrado foi Urano, descoberto em 1781 por
William Herschel (o mesmo do catálogo NGC e das galáxias). O nome foi dado por Bode (o
mesmo da lei de Titius e Bode): se Saturno, o mais lento e distante no céu, fora nomeado como o
pai de Júpiter, então o novo planeta, ainda mais lento e distante, deveria receber o nome do pai
de Saturno.
A descoberta de Urano deu novo crédito à Lei de Titius-Böde (como visto na Unidade 2 do
Capítulo 2), levando à busca intensa do planeta perdido em torno de 2,8 UA. Até que, 20 anos
depois de Urano, o pequeno Ceres foi encontrado em 1801. Contudo, passados mais quinze meses,
um segundo corpo, Pallas, foi encontrado na mesma região por Olbers (o mesmo do paradoxo do
céu iluminado – ver Volume 5). Ao contrário dos outros planetas, Ceres e Pallas não podiam ser
resolvidos como discos; mesmo com os melhores telescópios da época, continuavam aparecendo
como pontos brilhantes. Nesse sentido, eram indistinguíveis de estrelas, a não ser pelo seu
rapidíssimo movimento próprio. Por isso, Herschel sugeriu que fossem chamados asteróides,
ou “similares a estrelas (astera)”.
Mais cinco anos e, em 1807, dois novos companheiros foram encontrados na região: Juno e
Vesta. Então houve um grande intervalo, até que o quinto irmão, Astraea, foi encontrado meio
século depois, em 1845. Seguido a ele, muitos novos foram descobertos, a uma velocidade crescente1 . Em 1868, mais de cem pequenos corpos deste tipo já eram conhecidos. Então foi se
tornando consensual que aqueles corpos, tão pequenos e numerosos, não mereciam ser chamados de planetas. O termo proposto por Herschel 50 anos antes acabou pegando, levando ainda à
expressão Cinturão de Asteróides para designar o conjunto.
No ano seguinte a Astraea, era a vez de recebermos um novo gigante ao sistema: Netuno,
ainda mais distante e ainda mais azul, foi encontrado graças a perturbações nas efemérides
de Urano. Então nosso sistema passou a contar com oito planetas: quatro pequenos e quatro
1 De fato, até hoje muitos asteróides são descobertos todo ano, em velocidade ainda crescente! Veja o vídeo que ilustra
as descobertas de 1980 a 2011 em http://youtu.be/ONUSP23cmAE
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grandes, separados por um cinturão de algumas centenas de corpos muito pequenos2 .
Os planetas também eram centros de seus próprios sistemas, como versões menores do Sistema Solar – a começar pelo exemplo da Terra com sua Lua. Mas para além desta, faziam séculos
que encontrar satélites dos planetas era algo relativamente comum. Quem inaugurou isso foi Galileu, em 1609, com as quatro Luas Galileanas de Júpiter. Huygens encontrou Titã, de Saturno, em
1655. Cassini encontrou quatro em Saturno: Jápeto (1671), Rhea (1672), Tétis e Dione (1684). Herschel viu mais duas de Saturno (Mimas e Enceladus) um século depois, em 1879, mas não sem
antes ter encontrado Urano e duas de suas luas, Titânia e Oberon (embora ninguém conseguisse
ver essas luas sem ser nos super-telescópios do Herschel).
A empresa continuou em meados do século XIX, quando Titânia e Oberon finalmente puderam ser melhor enxergados; além disso, logo vieram mais duas luas uranianas: Ariel e Umbriel,
por William Lassell. A idéia de nomear as luas de Urano com nomes de personagens de Shakespeare veio de John Herschel, filho do grande astrônomo. Até hoje, as luas de urano só recebem
nome de personagens de Shakespeare ou do outro poeta inglês Alexander Pope.
Uma suposta segunda lua da Terra foi observada três vezes em 1846, no Observatório de
Toulouse, mas nunca confirmada depois disso. William Lassell ainda encontrou Hyperion (1848),
uma oitava lua para Saturno, e Tritão (1846), a primeira lua do novato Netuno. Asaph Hall, nos
EUA, encontrou em 1877 Fobos e Deimos, os dois pequenos demônios que acompanham Marte.
William Barnard (o mesmo da Estrela de Barnard) encontrou Amalthea (1892), a primeira lua de
Júpiter depois das observadas por Galileu; enquanto isso, Edward Pickering encontrava a nona
lua de Saturno, Phoebe (1899). Logo nos primeiros anos do século XX, mais quatro luas de Júpiter
foram encontradas, fazendo-o ultrapassar Saturno.
A configuração do Sistema Solar não mudou muito na primeira metade do século XX, embora
todas as ciências tenham se transformado de maneira quase irreconhecível3 . A maior mudança
foi a descoberta do nono planeta, Plutão, em 1930. Não poderia receber nome mais adequado, se
tratando de um mundo tão frio e distante. Plutão foi o planeta mais distante até 1979, quando
cruzou a órbita de Netuno e ficou em uma posição interior a ela, de onde só saiu em 1999 (quando
a maioria de nós já tinha nascido).
Contudo, com os grandes avanços tecnológicos do século passado (inclusive no ramo dos
telescópios), o negócio de observar novos satélites e novas luas explodiu. Entre 1960 e 2000 foram
7 novas luas de Júpiter, 24 de Saturno, 16 de Urano e 6 de Netuno – sem contar as observações
detalhadas dos anéis de poeira de cada um dos quatro. Poeira, alias, foi muito observada também,
no sistema solar interno.
Com asteróides, a mudança foi muito mais chocante: hoje temos cerca de 400.000 (!) asteróides
conhecidos. Claro que nem todos os asteróides possuem nomes próprios; eles passaram a ser
denominados por um número, dado na ordem em que são “descobertos”4 . Assim, Ceres virou 1
Ceres; Pallas virou 2 Pallas e assim sucessivamente.
Além disso, a empresa de descoberta e nomeação de asteróides estendeu-se também para fora
do Cinturão. O primeiro troiano5 , 588 Aquiles, foi encontrado no início do século. O primeiro
2 Os quatro planetas pequenos têm massas da ordem da massa terrestre, 1024 kg, e raios de até 6000 km. Os quatro
grandes têm massas cem a mil vezes maiores (1026 kg para Netuno e 1027 kg para Urano), com raios de 30.000 (Netuno)
a 70.000 km. Já entre os pequenos têm Ceres como seu maior companheiro; sua massa é um milésimo da massa terrestre
(1021 kg) e seu raio, um décimo (500 km).
3 Pense por exemplo na Mecânica Quântica para a Química e a Física Fundamental, nos novos approaches da Biologia
(biologia molecular e biologia evolutiva), no surgimento da Psicologia, das Ciências Sociais, da Cosmologia Física
4 Numa época em que muitos novos corpos são descobertos todo ano, precisamos definir melhor a palavra “descobrir”:
se trata-se de “ser observado pela primeira vez”, “ser publicado”, “ser reconhecido pela comunidade científica” ou alguma
outra coisa. Muitos corpos falsos já foram e continuam sendo encontrados (é natural que isso aconteça); então um critério
mais confiável seria um que se aproximasse da terceira coisa. De fato, para efeito de corpos do Sistema Solar, considera-se
descoberto um corpo no momento em que seus elementos orbitais (a, e, i, Ω e ω) são identificados.
5 Para definição de troianos e centauros, ver Volume 2.
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centauro, 944 Hidalgo, é de 1920. A partir do meio do século vieram os primeiros asteróides
internos ao cinturão, que chegavam a cruzar a órbita da Terra (hoje eles são chamados de NEOs
– Near Earth Objects – e são esses que eventualmente podem nos matar): dessa época são 1566
Icarus (1949) e 1620 Geographus (1951). Hoje são XXX troianos conhecidos, YYY Centauros e
ZZZ NEOs
71- Apesar de o Cinturão de Asteróides parecer denso, graças às ilustrações e produções de
Hollywood, ele não é. Para se ter uma idéia, imagine uma escala do Sistema Solar onde
a órbita de Júpiter caiba num campo de futebol. Qual seria o tamanho de um asteróide
comum nesta escala (considere asteróides com raios de 30 km)? Considere também que
existam cerca de um milhão de asteróides. Pense porque nunca foi um problema uma nave
atravessar o Cinturão.

14.2

Corpos Distantes

A última mudança estrutural no Sistema Solar é sobre o que vem na sua parte mais distante.
Isso devia poder explicar a origem dos cometas, que são, há bastante tempo, conhecidos transeuntes do Sistema Solar. Diferente dos outros corpos, os cometas habitam órbitas instáveis e são
compostos de materiais altamente voláteis (que formam as suas longas caudas, toda vez que se
aproximam do Sol). Vendo por esse lado, é razoável supor que eles devem vir de um reservatório
frio e distante, sendo eventualmente perturbados por qualquer coisa e, assim, jogados em direção
ao Sol. Essa hipótese foi aventada pela primeira vez em 1932 e depois reavivada em 1950. Isso
hoje corresponde ao que entendemos como Nuvem de Oort, uma grande nuvem esférica com
raio de 1 ano-luz, formada de pequenos corpos de gelo e poeira e envolvendo o Sistema Solar.
Enquanto a Nuvem de Oort parece uma origem factível para os cometas de período longo
como o Hale-Bopp, que demoram séculos para retornar, ela não pode explicar a origem de cometas de período curto como o Halley (76 anos). Deve haver então algum tipo de reservatório
mais próximo. De fato, ao longo da segunda metade do século XX, o numero de cometas de
curto período conhecidos também aumentou desmedidamente. Em 1980, o astrônomo uruguaio
Julio Fernandez (que ainda é bastante atuante na comunidade astronômica internacional) lançou
a hipótese de um cinturão de cometas entre 35 e 50 UA (A órbita de Netuno fica em 30 UA).
Desde então começou a busca. Mas foi só em 1992 que foi encontrado o primeiro Objeto
Transnetuniano (TNO, em inglês): o 15760.1992.QB1 . Um segundo corpo naquela região foi
descoberto seis meses depois: 1993 FW. Um novo tipo de descoberta em massa começava a
acontecer, de forma similar ao que havia acontecido dois séculos antes com os asteróides. O
novo cinturão ficaria conhecido como Cinturão de Kuiper (e seus objetos, também chamados
KBO – Kuiper Belt Objects). Mas então já estávamos na época das varreduras sistemáticas em vez
de observações isoladas (em particular porque os computadores podem fazer o trabalho bruto).
Foram tiradas fotos do céu em toda a região da eclíptica, comparando-as e procurando pontos
luminosos que mostrassem algum movimento. Assim, novos transnetunianos foram descobertos
às centenas por vez.
Muitos deles foram encontrados aprisionados em órbitas ressonantes com Netuno. Mas
lembremo-nos que esse é o caso de Plutão! Diversos outros corpos foram sendo descobertos
na mesma ressonância 3:2 em que Plutão está (o que corresponde a um semi-eixo maior de cerca
de 40 UA e um período de cerca de 250 anos); por isso, foram batizados de Plutinos. Hoje são
cerca de 200 plutinos conhecidos. Há ainda os aprisionados em diversas ressonâncias (3:5, 4:7) até
os da ressonância 1:2 (em 48 UA e com 330 anos de período), conhecidos como Twotinos. Entre
essas duas regiões se situa o que chamamos de Cinturão de Kuiper Clássico, também conhecido
como Cubewanos (nome inglês dado graças ao primeiro transnetuniano, Q B 1).
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Figura 14.1

Para além do cinturão clássico (mal foi descoberto e já virou clássico), há ainda o que chamam de disco espalhado (scattered disk), que é um prolongamento do Cinturão, com corpos
apresentando uma variação cada vez maior de inclinação orbital. A concepção atual é que o
disco espalhado se expande por muitos UA, com inclinações orbitais cada vez maiores, em uma
transição contínua até a Nuvem de Oort, esférica.

Figura 14.2: Sistema Solar em diferentes escalas. Fonte: Wikipédia

Com a rápida descoberta de todos esses corpos, a posição de Plutão como o nono planeta foi
sendo crescentemente questionada (como a de Ceres e Pallas havia sido, no passado). A posição e características orbitais de Plutão não eram mais nenhum diferencial desde que os Plutinos
começaram a ser descobertos. O fato de Plutão ter um satélite, Caronte, também não era uma
vantagem especial (já eram conhecidos diversos asteróides e outros corpos pequenos que pos128
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suíam satélites). A única coisa que se podia dizer a favor do nono planeta é que ele era bem mais
massivo que os outros objetos transnetunianos. Mas sequer esse status foi mantido por muito
tempo.
Em 2002, foi descoberto 50000 Quaoar; seu nome foi dado a partir da deidade criadora dos
índios Tongva, da América do Norte. Seu diâmetro foi estimado em 1280 km, metade do diâmetro de Plutão (2320 km). Já nesta época houve algum rumor de chamar Quaoar de planeta;
seu número de catálogo, inclusive, foi ligeiramente roubado para ser um número redondo, em
homenagem ao seu incomum tamanho (Algo parecido havia acontecido poucos anos antes com
outro objeto do Cinturão de Kuiper, o 20000 Varuna).
Se houve rumores em 2002, houve escândalo em 2004, na descoberta de 90377 Sedna. Sobre
ele, jornais anunciavam bombasticamente a descoberta do décimo planeta. Sua estimativa de
diâmetro era de 1700 km, ainda mais próximo dos 2300 de Plutão (e quase o dobro dos 1000 km
de Ceres). A órbita de Sedna é muito maior e mais excêntrica, como pode ser visto na figura
assim; mesmo vindo de tão distante, entretanto, seu tamanho é próximo ao de Plutão. Que
muitos outros corpos, então, não poderiam existir por lá, tão grandes quanto ou ainda maiores
que aqueles dois?
A controvérsia sobre Sedna nem tivera tempo de esfriar, quando foi anunciada, em Julho
de 2005, a descoberta de um TNO ainda maior! De tão popular, esse objeto ganhou um nome
popular-provisório, Xena. Sua descoberta foi anunciada no mesmo dia do anúncio de 136472
Makemake e dois dias depois de XXXX Haumea (quase uma corrida entre diferentes grupos de
pesquisa, pela descoberta de grandes corpos transnetunianos). Xena tem um semi-eixo maior
de 97 UA (quase três vezes o de Plutão), e medidas de seu brilho asseguraram um diâmetro
de. . . 2400 km, 4% maior que o de Plutão! As observações seguintes, em Outubro, trouxeram
ainda um brinde, com um resultado ainda mais fortes: Xena tinha um satélite, que aparecia para
nos informar sua massa (via terceira lei de Kepler). Isso foi feito em Junho de 2007, levando ao
resultado de (1, 66 ± 0, 02) · 1022 kg, 27% maior que a massa de Plutão. Depois daí, não havia fuga
para a discussão sobre o status de Plutão. Quando teve seus elementos orbitais determinados,
Xena foi batizada oficialmente com o nome de 136199 Eris, a deusa da discórdia6 ! Seu satélite,
então, ficou conhecido como Dysnomia (desregramento, em grego).

14.3

Quem é planeta?

Enfim, em sua reunião trienal de 2006, a IAU (Internacional Astronomical Union) resolveu encarar frontalmente a controversa questão. Depois de longas e acaloradas discussões (e não sem
muitas controvérsias, que ainda permanecem entre os astrônomos), ficou definido que, para receber o nome de planeta, um corpo deve obedecer a três critérios:
(a) Orbitar o Sol.
(b) Ser grande o suficiente para ser aproximadamente esférico.
(c) Ter limpado a sua vizinhança orbital de objetos menores.
Os corpos que obedecem aos dois primeiros critérios, mas não ao terceiro, passaram a ser
chamados de planetas anões. Os que obedecem só ao primeiro critério ficam sendo chamados
de pequenos corpos do sistema solar. Na mesma resolução, ainda ficou definido o termo
“satélite”: em sistemas de múltiplos corpos que orbitam uma estrela, se o centro de massa do
sistema estiver abaixo da superfície de um dos corpos, este é dito corpo principal do sistema, e os
6 Uma parte importante dos autores deste material se considera membro de uma religião conhecida como Discordianismo, que tem Eris como sua grande personagem de adoração. Para mais detalhes, veja o artigo sobre Discordianismo
na Wikipédia.
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outros são ditos satélites. Caso contrário, o sistema é dito um corpo duplo, ou triplo, ou múltiplo.
Plutão e Caronte, por exemplo, são um planeta-anão duplo, já que Caronte tem massa igual à
metade da de Plutão.
Assim, o número oficial de planetas clássicos voltou a oito: quatro terrestres e quatro gigantes.
Já o grupo de planetas anões incluía, inicialmente, três: o recém-ex-planeta Plutão, o antigo
ex-planeta e atual asteróide Ceres e a toda-poderosa Eris. Mas esse número prometia crescer
rápido. O elemento dificultador aqui é que, para deixar de ser um mero corpo pequeno e alçarse à posição de planeta anão, o corpo precisa ter seu certificado de esfericidade, expedido pela
IAU. E nem sempre é fácil verificar a esfericidade de um corpo, ainda mais se tratado de corpos
tao pequenos e distantes quanto os do Cinturão de Kuiper. De qualquer forma, dois novos
planetas anões foram aceitos em 2008: os já mencionados Makemake (nome de um deus rapanui,
da Ilha de Páscoa) e Haumea (deusa havaiana da fertilidade). A lista de candidatos é ainda
bastante extensa, incluindo Sedna, Quaoar, Varuna, além de três plutinos, dois cubewanos, dois
objetos do disco espalhado e ainda Caronte, cujo status de duplinha de Plutão não parece ter
sido inteiramente reconhecido pela IAU.

14.4

Formação

Diante de tudo isso, temos vários ingredientes para responder à pergunta cosmogônica feita
desde Hug-Bug: como nosso Sistema regido pelo Sol se formou? Temos milhares de corpos
espalhados por aí, telescópios e espectrógrafos apontados para todos eles, sondas voando por aí
perscrutando-os, modelos complexos de dinâmica orbital, bem como de química e geologia.
Nossa hipótese fundamental, entretanto, é a antiga hipótese nebular: os corpos ativos e bem
definidos se formaram de nuvens difusas de moléculas simples e espalhadas pelo vazio. No caso,
nossa nuvem foi o que sobrou da formação estelar do próprio Sol. Uma vez que o Sol entrou em
operação (ou, em uma linguagem mais clássica, fez-se a luz), a pressão da luz foi direcionando a
acreção de matéria, varrendo as moléculas mais leves para mais longe.
Então deu-se início ao longo e caótico processo de matéria agregar matéria. As primeiras
glebas de matéria eram o que chamamos de planetesimais. Além de funcionarem como polos
gravitacionais e químicos, eles interagiam e colidiam, acelerando ainda mais a acreção de matéria.
De acordo com a maior parte dos modelos, os primeiros corpos a se formar teriam sido
Saturno e Júpiter (talvez Saturno tenha surgido primeiro e estimulado a formação de Júpiter).
Seu crescimento rápido foi estimulado por diversos fatores, como a abundância de material no
disco (afinal, eles foram os primeiros a concentrar matéria) e a composição química de sua região
do disco (como água, amônia e metano, que têm como arma as poderosas pontes de hidrogênio).
Se o Sol era o rei do Sistema, nossos dois gigantes foram seus príncipes regentes.
Júpiter e Saturno tiveram dois papéis principais na formação do Sistema. O primeiro foi o
de acretar mais massa que qualquer outra coisa, limpando muito rapidamente a região ao redor
deles e engolindo qualquer planetesimal que passasse pelas redondezas. O segundo foi o de
travar o interior do Sistema Solar, por uma extensão de três ou quatro UA. Nessa região, os
planetesimais não poderiam mais errar por aí e formar seus próprios corpos maiores; em vez
disso, eles foram presos aos trilhos de ressonância construtiva dos gigantes, e eliminados dos
trilhos de ressonância destrutiva. Foi assim que herdamos nos dias de hoje o grande cemitério
de planetesimais conhecido como Cinturão de Asteróides. Justamente por terem permanecido
quase intactos é que eles são importantes para o estudo do sistema solar primitivo.
Abaixo das faixas de ressonância, o processo de crescimento dos planetas continuou normalmente, mas com elementos pesados, cuja acreção era mais difícil. Para além de Júpiter e
Saturno, dois outros gigantes um pouco menores foram formados. Para além deles, o disco se
tornava mais rarefeito e mais exclusivamente povoado de elementos voláteis; nessas condições,
formaram-se apenas pequenas bolotas de gelo e poeira.
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Hoje, passados bilhões de anos, vemos dois grupos distintos de planetas. O primeiro tipo
possui quatro representantes (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte), de massa da ordem de 1024 kg,
sólidos, compostos basicamente de silicatos – são chamados de planetas telúricos7 . Eles ocupam a região mais interna do Sistema – o mais ao Sol está em 0,4 UA; e o mais distante, 1,5 UA.
O segundo grupo é composto também por quatro corpos (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno), mas
bem maiores (∼ 1027 kg), compostos de substâncias mais voláteis (como hidrogênio, nitrogênio,
amônia e metano), e por isso gasosos – planetas gigantes gasosos, dizendo melhor. Muitos dos
gigantes gasosos possuem luas com tamanhos compatíveis com os planetas telúricos! A distância
média entre os planetas gasosos é significativamente maior; o mais próximo está em 5,2 UA, e o
mais distante, 30 UA.
Os dois grupos de planetas são separados pela zona de material espalhado em faixas de
ressonância,o Cinturão de Asteróides. Uma zona similar, mas com corpos bem mais espalhados, é
a do Cinturão de Kuiper, que se estende além de Netuno. Estes são compostos principalmente de
água, metano e gás carbônico congelados.

7

Do latim tellure, terra, solo. Esses quatro planetas também são chamados planetas terrestres, que é a tradução literal.

131

Capítulo 15

Asteróides e Corpos Pequenos
15.1

Asteróides

Asteróides são fragmentos rochosos que orbitam ao redor do Sol, a maioria na eclíptica e num
largo anel entre Marte e Júpiter chamado Cinturão dos Asteróides. Um asteróide grande tem
tipicamente algumas centenas de km. Há ainda várias dezenas de asteróides chamados Troianos
que descrevem a mesma órbita de Júpiter, porém formam dois grupos, um 60o na frente, outro
60o atrás desse planeta1 .

Figura 15.1: Asteroides Troianos

Dentre os asteróides do Cinturão, alguns nos saltam os olhos. Ceres é o maior e mais famosos
deles, e tem um raio médio de 1025 km. Apenas seis asteróides do Cinturão têm raio acima de
500 km. Vesta talvez seja o segundo mais famoso, não só por ser o mais brilhante (apesar de
sua magnitude ser em torno de 6, no limite do que podemos ver a olho nu). Esse brilho todo
se deve ao fato de Vesta ser composto de materiais vulcânicos, que são muito reluzentes. Ele é
1 Esses pontos são chamados pontos de Lagrange L4 e L5 e são pontos orbitais estáveis, para mais informações,
pesquise na internet!
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praticamente o único asteróide composto de basalto2 – mineral que é formado a partir de magma
– o que deve indicar, de alguma maneira, uma forte atividade geológica no seu passado. Bom,
além desses, vale citar um que não é muito famoso, mas bem interessante: Ida tem 50 km de
raio, e é Orbitado por outro asteróide, Dactyl, de 1,5 km. Uma foto do conjunto pode ser vista
em http://en.wikipedia.org/wiki/Image:243_ida.jpg
Outra informação interessante sobre o Cinturão de Asteróides é que ele não é totalmente
preenchido, mas apresenta lacunas chamadas falhas de Kirkwood. Essas lacunas correspondem
a órbitas instáveis devido a um efeito de ressonância com Júpiter (a pertubação gravitacional de
Júpiter torna-se cumulativa nessas órbitas, devido a uma relação entre os períodos orbitais), caso
algum asteróide eventualmente ocupe alguma dessas órbitas, rapidamente será expulso dela.

Figura 15.2: Falhas de Kirkwood: Histograma com o número de asteróides em diversas órbitas. Destaque
para as quatro principais falhas.

Essa pode ser uma possível explicação para a origem de alguns asteróides com órbitas excêntricas que cruzam a órbita de Marte, da Terra e de Vênus. Os que cruzam a órbita da Terra
suscitam preocupação, pois podem colidir com o nosso Planeta.

15.2

Cometas

Os Cometas constituem outro conjuntos de objetos que povoam o Sistema Solar. Suas órbitas
possuem uma grande excentricidade e diferentes tamanhos. Quando estão próximos do Sol
podem tornar-se visíveis a olho nu e ser um fenômeno bonito, além de impressionante. Já na
Antiguidade eles eram observados, mas eram interpretados como mensageiros anunciando a
morte de reis ou nobres, ou a vinda de desgraças.
São feitos de uma mistura de gelo e poeira, como uma bola de gelo sujo. À medida que se
aproximam do Sol, parte do gelo sublima, formando uma nuvem de gás e poeira ao redor do
cometa, chamada coma. A parte sólida e gelada no interior é o núcleo, este chamado de núcleo
sólido, deve-se notar que tendo apenas 5 a 10 km, não pode ser observado diretamente e o ponto
ou pequena região de brilho mais intenso é o núcleo fotométrico.
A coma que circunda o núcleo fotométrico é uma nebulosidade difusa, com forma aproximadamente esférica. Seu diâmetro tem tipicamente algumas centenas de milhares de quilômetros.
2 Asteróides são geralmente compostos de carbono, silicatos ou, em menor escala, metais. Ao que parece, todos os
outros pequenos asteróides basálticos são pedaços que se desprenderam de Vesta.
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A coma é tão rarefeita que, através dela, podemos enxergar as estrelas de fundo mais brilhantes.
Como se a matéria da coma escoasse para uma direção, formam-se as caudas. Uma cauda
bem desenvolvida pode chegar a ter 1 UA. Existem dois tipos de cauda: a cauda de Tipo I
é reta, estreita e azulada; a cauda de Tipo II é curva, larga e amarelada. Um cometa pode
apresentar apenas uma das caudas, mas frequentemente apresenta as duas. A cauda azulada
é constituída de gases ionizados pela radiação ultravioleta do Sol, principalmente CO+ , N +2 ,
e CO+2 , que brilham por fluorescência, emitindo luz azul. Esses gases ionizados seguem as
partículas ionizadas expelidas pelo Sol, o vento Solar. A cauda amarelada é constituída de grãos
de poeira empurrados pela pressão de radiação do Sol3 , e brilham porque refletem a luz solar.
O encurvamento maior ou menor da cauda se deve á predominância menor ou maior da pressão
de radiação.
Ao contrário do que pode parecer, a cauda não aponta no sentido oposto ao movimento, como
acontece com raposas e aviões; ela aponta na direção oposta à do Sol! A cauda de poeira, com
inércia maior, possui uma leve curvatura na direção oposta ao movimento. Isso significa que,
quando um cometa está se afastando do Sol, ele corre “para dentro” da sua cauda. Claro, isso
faz a cauda ficar um pouco menor.

Os cometas se dividem em dois grupos: os cometas de curto período, com período orbital
< 200 anos e com órbitas geralmente perto da eclíptica. Acredita-se que esses cometas vêem do
Cinturão de Kuiper. Os cometas com período orbital > 200 anos são os cometas de longo
período, possuem órbitas muito maiores e que não se restringem às proximidades da eclíptica.
Presume-se que esses cometas estão hibernados numa espécie de concha ao redor do Sistema
Solar entre 50 mil e 100 mil UA, chamada Nuvem de Oort, eventualmente, a interação gravitacional com uma estrela próxima perturbaria a órbita de algum cometa, fazendo com que ele fosse
lançado para as partes mais internas do sistema solar.

3 Embora não sintamos, a luz exerce pressão ao incidir na matéria. O efeito se torna perceptível em grãos de poeira
micrométricos, pois essa força é proporcional à seção reta (área vista pelo fluxo de radiação) do grão, ou seja, proporcional
ao quadrado do raio do grão e a força de atração gravitacional é proporcional ao volume do grão, ou seja, ao cubo de
seu raio. Portanto a razão entre as duas forças é inversamente proporcional ao raio do grão, havendo um tamanho crítico
abaixo do qual os grãos sofrem mais a repulsão da radiação do que a atração do Sol.
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A Lua
Olhar para a Lua pode nos trazer mais perguntas do que geralmente percebemos, por exemplo: por que a Lua é tão grande? Pode parecer uma pergunta retardada, mas se pararmos para
pensar a Lua é enorme! Numa relação Planeta-Satélite, os satélites naturais são muito menores
que o planeta em questão e no caso Terra-Lua, o diâmetro lunar é 1/4 do diâmetro terrestre!
Como pode? Em casos como Júpiter, os satélites são partículas irrisórias frente ao corpo central.
Diante dessa indagação, poderíamos fazer um paralelo entre as luas dos demais planetas do
sistema solar e a nossa Lua. A resposta para esse paralelo é de que a Lua não é um satélite!
Exatamente isso, a Lua, na verdade não é um satélite, mas sim um planeta irmão. Se a Lua fosse
um satélite natural, o centro da sua órbita iria coincidir com o centro de massa da Terra, mas isso
não ocorre de fato. O centro da órbita lunar está localizado na Terra, mas não no centro, o que
faz com que a Terra e a Lua, juntas, formem um sistema binário.
Bem. . . Sendo a Lua um planeta irmão da Terra, como ela surgiu? Seria um asteróide capturado? Seria um pedaço da Terra desprendido? Seria o resultado de um impacto? Será que elas
se formaram juntas?
Vamos primeiro analisar sucintamente a Lua como um todo para depois ver quão coerente
cada hipótese de criação é e então começar a refiná-la a fim de chegar a explicações razoáveis.
Primeiro vamos analisar a superfície. Dá pra perceber que a face lunar é repleta de crateras e
de planícies mais escuras, que chamamos de mares. A melhor explicação para esses mares talvez
seja a de magma expelido, que se solidificou rápido, transformando-se em basalto. Sendo assim,
podemos dizer que a composição interna da Lua se assemelha à da Terra. Outro aspecto é a
direção do movimento lunar que é o mesmo que a Terra desenvolve em torno do Sol. E outro
aspecto é que no interior da Lua há menos ferro que no interior da Terra. Sabendo disso, vamos
às hipóteses.

16.1

Fissão

Essa hipótese trabalha a idéia de que a Lua se originou da Terra através da rápida rotação.
Assim, pelo momento angular da Terra, a Lua teria sido “cuspida” para o espaço. Nesse caso,
se considera que a Terra era fluida. O primeiro a propor essa idéia foi um dos filhos de Darwin,
George Howard Darwin em 1878. De acordo com essa hipótese, haveria uma “cicatriz” na Terra
pela Lua, que se acreditava ser o atual Oceano Pacífico. Até aí a hipótese é interessante, mas
começam a surgir os problemas. Primeiro seria o plano de rotação, já que a Lua seria ejetada
pelo equador, ela teria que se mover muito próximo do equador também, mas isso não acontece,
já que o plano de órbita da Lua oscila entre 18 e 28 graus pelo equador. O segundo problema era
o da concentração de ferro na Lua ser diferente da concentração da Terra, já que as duas tiveram
a mesma origem.
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72- Elabore um argumento que defenda a teoria da fissão da Lua resolvendo o problema da
concentração de Ferro em cada corpo.

16.2

Captura

Uma das hipóteses que eram simpáticas à resolução de alguns problemas das divergências
entre Terra e Lua era a teoria da Captura, proposta inicialmente pelo alemão H. Gerstenkom em
1955. Ele dizia que a Lua teria sido formada em outra parte do Sistema Solar e depois capturada
pela Terra através da gravidade terrestre. Essa hipótese explicava as diferenças de ferro e a os
aspectos físicos diferentes, mas com o passar dos tempos os cálculos foram sendo feitos e a
conclusão era de que a probabilidade dessa captura acontecer era remota, pois teria de haver
condições ideais para o êxito da atração.
73- Em qual das áreas seria mais provável a formação da Lua: Cinturão de Asteróides (entre
Marte e Júpiter), Cinturão de Kuiper ou Nuvem de Oort? Por quê?

16.3

Acresção

Pelas rochas coletadas nas missões Apollo e depois datadas aqui na Terra, foi proposta a
teoria de que a Terra e a Lua foram formadas juntas, já que as idades das rochas lunares e as
mais antigas rochas terrestres possuem praticamente a mesma datação. Nessa hipótese, assim
como os demais corpos do Sistema Solar, a Lua teria sido formada pela aglutinação de matéria
que sobrou da formação do Sol. Apesar de ser uma hipótese aparentemente lógica, havia pontos
que não condiziam com ela, como as densidades e composições químicas diferentes entre a Terra
e a Lua.

16.4

Colisão

Por volta de 1975 cientistas americanos ligados a Universidade de Harvard e ao Instituto de
Ciências Planetárias de Tucson, no Arizona, propuseram a hipótese mais aceita até hoje sobre
a formação da nossa companheira milenar. De acordo com a proposta levantada, a Lua seria o
resultado bem sucedido de uma colisão de um planetóide, com uma massa do porte de Marte,
com a proto-Terra ainda na época da formação do Sistema Solar. Muito foi discutido sobre essa
hipótese, por que essa colisão não poderia ter sido uma colisão qualquer, então com base nos
dados das órbitas atuais da Terra e da Lua, foi extraído a explicação de que no choque deste
planetóide, viajando a uma velocidade relativamente rápida, com a Terra teria sido meio que de
raspão, fazendo com que houvesse a ejeção de parte da proto-Terra e desse outro corpo celeste
para o espaço. Após isso o material exposto voltaria a colidir com a Terra e depois essa massa de
matéria planetária iria orbitar a Terra em forma de um disco de acreção, de onde aos poucos ira se
aglutinando, formando a nossa Lua. Onde tudo isso, de acordo com especialistas teria se passado
num período aproximado de uma semana e concluem que esse impacto foi tão importante que,
talvez, se ele não tivesse ocorrido, a raça humana poderia não existir, alias, a vida nesse planeta
poderia ser completamente diferente, se é que existiria vida sem esse choque. . .
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Prefácio
Provavelmente, isso é tudo o que se pode pedir da histórias, sobretudo da história das idéias:
não solucionar as questões, mas elevar o nível do debate.
Albert Hirschman
Estas são as apostilas do Curso de Astronomia Geral do CCD-OBA, versão ι. Nosso objetivo principal, com o curso, é enriquecer a formação dos seus participantes. Por “formação”,
referimo-nos a um processo que é, em sua essência, individual e único, composto amplamente
pelo conjunto de experiências vividas por alguém. Citando Hans-Georg Gadamer, “Não é casual
que a palavra formação se pareça, neste aspecto, ao grego physis. Como a natureza, a formação
não conhece objetivos que lhe sejam exteriores.”
Isso quer dizer que a postura que procuraremos desenvolver se fundamenta na autonomia
intelectual: cada indivíduo é senhor sobre a formação de seu próprio conhecimento. Tudo o que
podemos fazer, enquanto organizadores do curso, é dar incentivo, buscando fornecer uma visão
mais ampla a partir de nossas próprias experiências.
Convidamos para este curso pessoas que têm grande vontade de saber, esperamos fornecer
conhecimento até elas saciarem essa vontade e, então, perceberem que ter aprendido aquilo tudo
não faz sentido se, de alguma forma, não for passado adiante. Com isso o processo se retroalimenta, individual e coletivamente. Individual porque sempre aprendemos muito quando alguém
nos ensina, mas aprendemos ainda mais quando nós ensinamos alguém, quando fazemos o esforço de pôr nosso conhecimento em frases organizadas e compreensíveis. Coletivamente porque
os que aprenderem conosco agora estarão ensinando depois, como nós. Essa é precisamente
a origem da CCD: ex-alunos da olimpíada que aprenderam muito, sozinhos e com a ajuda de
livros, professores e astrônomos, e acabaram decidindo que precisavam escrever e organizar cursos com tudo o que sabiam. Dentre os autores desta versão ι do Curso, há nomes de pessoas que,
um ano atrás, eram alunos felizes e curiosos pelo que viria a seguir.
Nesse contexto, a Astronomia, por mais encantadora e atraente que seja para a maioria de
nós, não é pensada como um fim em si próprio, mas como um lugar de articulação de saberes.
Mostramos, ao longo das apostilas, o quanto a astronomia tem a ver com o desenvolvimento da
física, da química e da matemática; mas, mais do que isso, quais são suas relações com a história, a filosofia, as religiões, as diferentes expressões artísticas e, enfim, com as diferentes visões
de mundo que surgiram aqui e ali ao longo das histórias humanas. Em suma, não queremos
Astronomia pela Astronomia, mas Astronomia por Tudo!
Assim, pretendemos desenvolver uma visão melhor e mais completa do mundo natural e,
através disso, do mundo humano também. Fazemos isso, em particular, buscando desenvolver
as seguintes habilidades/características individuais:
• Articulação lógica e formal (que tem a ver com a Linguagem)
• Capacidade de abstrair e imaginar (relacionado ao Pensamento)
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• Cultura Experimental (característica da Ciência)
• Reflexão crítica sobre o conhecimento (papel da Filosofia)
• Contemplação estética (o que chamamos de Arte)
O material está dividido em cinco volumes, na ordem em que os assuntos pareceram mais
naturais para nós. O Volume I, Céu, discute tudo o que pode ser observado. Discute também
algumas interpretações, míticas, poéticas e teóricas, sobre as observações. Toda a matemática
desenvolvida nele, portanto, está ligada à geometria dos céus, a Geometria Esférica. Talvez seja o
volume com conteúdo mais diferente do que normalmente é visto no colégio. O Volume II, Medidas, está mais ligado à idéia e à prática dos experimentos; sua introdução a como tratar dados
experimentais é uma introdução à abordagem algébrica que virá nos volumes seguintes. Além
disso, ele procura desenvolver uma intuição sobre as técnicas e medição e os instrumentos (em
particular os telescópios) necessários para se desenvolver qualquer outro instrumento astronômico. O Volume III, Mecânica, é o primeiro que trata de física. Ele introduz a mecânica aprendida
no colégio, mas com as intuições nascidas da nossa própria experiência. Discute também a física
no contexto da mudança da visão sobre o universo nos séculos XVI e XVII, que culmina com o
nascimento da Mecânica Celeste. Discute, finalmente, a construção da própria Mecânica Celeste,
com uma abordagem geométrica (que é clássica mas também incomum nos estudos de física de
hoje em dia) e procurando criar uma boa intuição sobre movimentos livres em campos gravitacionais. O Volume IV, Astrofísica, também fala de física, mas de um caráter bem diferente: da
constituição material do mundo, do caráter da luz e das interações atômicas. Nesse sentido, é
um volume bastante ligado à química. Ele culmina com o estudo detalhado, dos pontos de vista
teórico, experimental e observacional, de alguns objetos de interesse astronômico, passando por
estrelas e sua evolução, mas também por aglomerados, galáxias e asteróides. Por fim, o Volume
V, Universo, trata principalmente de Cosmologia, ou seja, da discussão sobre o universo como
um todo. Como não poderia deixar de ser, ele alterna entre discussões filosóficas e matemáticas
densas, pontuadas por alguns insights poéticos. Na segunda parte, há dois capítulos discutindo
sobre a situação atual da pesquisa em astronomia no Brasil – o que é especialmente interessante
para quem tem alguma pretensão de estudar ciência na universidade.
Além dessas apostilas, enviaremos outros materiais, como referências e algumas atividades
práticas ao longo do curso. Incentivamos que as façam, de forma a complementar o conteúdo
das apostilas. Aplicaremos também uma ou duas provas para selecionar os estudantes para a
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) e para a Olimpiada Latinoamericana de
Astronomia y Astronáutica (OLAA). Além disso, esperamos engajar os participantes em algumas
práticas, ligadas à noção de responsabilidade intelectual discutida acima: ensinar colegas, em
discussões de grupo, aulas preparatórias para a próxima OBA ou aulas motivadoras em colégios
de baixa renda; observar o céu com outros, em clubes de astronomia amadora e em star parties;
envolver-se em projetos de pesquisa, junto a astrônomos amadores, professores universitários ou
membros do CCD; integrar-se, por fim, ao nosso próprio grupo.
A primeira olimpíada internacional de astronomia foi fundada em 1996; é dois anos mais
antiga, portanto, que a sua versão brasileira. Desde a fundação da OBA, há o compromisso
de enviar times anualmente à olimpíada internacional – pelo qual sempre foi necessário fazer
uma seleção justa e eficiente para montar as equipes. Este curso nasceu dessa necessidade:
precisávamos, afinal, fornecer bases de conhecimento necessária aos que tivessem as habilidades
e os interesses necessários. Nossos objetivos, contudo, já ultrapassaram em muito os objetivos da
seleção. É o que esperamos que fique claro ao longo das páginas que se seguem.
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Existe uma teoria que diz que, se um dia alguém descobrir exatamente para que serve o universo
e por que ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais
estranho e inexplicável. Existe uma segunda teoria que diz que isso já aconteceu.
Douglas Adams, O Restaurante no Fim do Universo
“De onde surgiu o Universo? Por que o Universo existe? Por que algo deve existir? Por que
as coisas são como são?” Todos nós já nos fizemos perguntas como estas, principalmente quando
crianças. No entanto, poucos gastam muito tempo refletindo sobre isso. Os adultos, quanto
tem que responder este tipo de pergunta para crianças, muitas vezes não as levam a sério, e
desencorajam essa curiosidade natural.
De fato, os cientistas não podem fornecer respostas para este tipo de pergunta, mas podem
encontrar uma outra maneira de formulá-las e tentar colocá-las dentro de uma perspectiva científica, de modo a fazer com que esses conceitos possam ser trabalhados pela ciência. É isso que
permite tornar a cosmologia uma disciplina da ciência. “Perguntas científicas” que a cosmologia
tenta responder (e que ocasionalmente também são perguntadas pelas crianças) seriam: “O que
é o Universo? Podemos defini-lo como tudo aquilo que existe? Como determiná-lo empiricamente? O universo é eterno, foi criado, terá um fim? É finito ou infinito? É limitado? Qual é a
sua forma? Como se distribui a matéria nele? Como o Universo ficou dessa forma? Como isso
se combina com o céu que observamos à noite?”.
Tais questões estão intimamente relacionadas com algumas outras de que já tratamos em
capítulos anteriores: O que é o céu? Qual o lugar da Terra na ordem das coisas? Qual o papel do
Sol, da Lua, das Estrelas? O que são as estrelas, do que elas são feitas? Do que são feitas todas
as coisas, como é composta a matéria que preenche todo o universo? E a matéria que preenche o
meu almoço? São perguntas que a física inteira ou, indo mais longe, todas as ciências naturais1 ,
estão empenhadas em resolver.
Mas estas grandes perguntas nunca são encaradas de frente nas ciências naturais; os cientistas
sempre saem pela tangente e elucidam essas questões indiretamente, criando leis para os movimentos e para as interações, investigando o funcionamento das ligações químicas, trabalhando
enfim durante a maior parte do tempo nas questões mais específicas que, quando são enxergadas
todas juntas, fazem lembrar o gosto das perguntas que fazemos desde o Hug-Bug.
A cosmologia não oferece essa possibilidade de fuga das questões fundamentais. Os problemas cosmológicos dizem respeito diretamente ao universo como um todo, ou ao universo em si,
o único universo que existe (ou pelo menos o único que conseguimos estudar). As perguntas
fundamentais estão ali, jogadas na cara dos cosmólogos durante todo o tempo. Sendo assim,
esta será a nossa atitude nos próximos capítulos: vamos encarar de frente todas as discussões
fundamentais em que apenas tocamos nos outros volumes.

1 Uma classificação bastante comum das ciências consiste em dividi-las em dois grupos: as ciências naturais (física,
química, biologia...) e as ciências do espírito ou ciências humanas (filosofia, história, ciências sociais...). Note que, ao
contrário de como se costuma referir nos cursinhos, artes NÃO são ciências humanas; artes são artes, po.
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Capítulo 1

Qual o tamanho do Universo?
A grandeza do Universo sempre foi um dos aspectos mais atraentes e intrigantes ligados ao
céu. Todos já passamos, pelo menos uma vez, por aquela sensação de “o universo é tão imenso, e
nós somos tão insignificantes perto dele!” Mesmo a versão do universo tradicional de Aristóteles
e Ptolomeu é desorientadora. Isso pode ser visto em um texto do século XII, do filósofo judeu
Moisés Maimônides, chamado Guia dos Perplexos:
Para formar uma estimativa correta de nós mesmos, precisamos considerar os resultados das investigações que foram feitas sobre as dimensões e distâncias das esferas
e das estrelas. Mostrou-se que a distância entre o centro da Terra e o ponto mais alto
da esfera de Saturno é uma viagem de cerca de oito mil e setecentos anos de 36 dias,
supondo que alguém caminhe quarenta léguas por dia. (...) Essa grande distância que
foi mostrada é, no entanto, apenas um mínimo; pois a distância do centro da Terra
até a parte côncava da esfera das estrelas fixas não pode ser menor e pode ser muitas
vezes maior. (...) Como para a esfera das estrelas fixas, sua espessura tem de ser pelo
menos tão grande quanto uma das estrelas contidas nela, das quais cada uma tem
um volume que excede aquele do globo terretre mais de noventa vezes; e é possível
que a esfera em si seja ainda muito mais espessa. Da nona esfera, que comunica seu
movimento diurno a todas as demais, não se conhece a medida; pois, como elas não
contêm estrelas, não temos meios de julgar acerca de sua magnitude. Considere-se,
então, quão imenso é o tamanho desses corpos e quão numerosos eles são. E se a
Terra não é de fato maior do que um ponto em relação à esfera das estrelas fixas, qual
deve ser a proporção da espécie humana em relação ao conjunto total do universo
criado? E como qualquer um de nós pode pensar que essas coisas existem para o seu
bem e que devem servir a suas necessidades?
Ou, aos que preferem um modo poético, podemos citar poesia inglesa do século XVI – o autor
é Guillaume Du Bartas (1544-1590)1 :
The least star that we perceive to shine
Above, disperst in th’arches crystalline,
(If, at the least, star-clarks be credit worth)
Is eighteen times bigger then all the earth . . .
Yea, though a king by wile or war had won
1 Citado de Lovejoy, A. A Grande Cadeia do Ser. São Paulo, Palíndromo. p. 102.
A menor estrela que percebemos brilhar / No alto, perdida nas abóbadas cristalinas, / (Se, pelo menos, os entendidos de
estrelas merecem crédito) / É dezoito vezes maior que a terra inteira . . . / Sim, mesmo que um rei por astúcia ou guerra
tenha submetido / Toda a terra ao seu domínio, / Eis agora a recompensa por seus gloriosos esforços: / A ponta de uma
agulha, um cisco, uma bagatela é o que ganha / uma lêndea, um nada (é tudo que possui).
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All the round earth to his subjection,
Lo, here the guerdon of his glorious pains:
A needle’s point, a mote, a mite, he gains,
A nit, a nothing (did he all possess).
Embora, contudo, esse universo invocasse imensa grandeza, ele ainda era simples e essencialmente compreensível. Citando Arthur Lovejoy:
O homem do século XV vivia ainda num universo murado, bem como em cidades
muradas. E – ao contrário das cidades medievais e de outras coisas medievais –
esse esquema cósmico tinha as qualidades essenciais de uma obra de arte clássica; na
verdade, pode-se dizer que a coisa mais clássica na Idade Média foi o universo. Os homens preferiam realizar seus cultos em igrejas góticas, mas a arquitetura dos céus não
era uma obra com desenho gótico – o que não é surpreendente, posto que se tratava,
de fato, de um edifício grego. O mundo tinha uma clara unidade estrutural inteligível,
e não somente uma forma definida, mas que era considerada ao mesmo tempo a mais
simples e perfeita forma, tal como tinham todos os corpos que o compunham.
Essa forma clássica foi apedrejada e destruída, em um processo que acompanhamos no Volume II. O novo universo que surgiu não possuia forma nem estrutura, nem sequer podia ser
compreendido pelo pensamento – posto que era infinito. A figura aqui que merece destaque é a
de Giordano Bruno, que foi o grande evangelista das teses cosmológicas citadas um pouco acima.
De fato, ele escreveu e falou muito sobre o universo infinito, por toda a Europa Ocidental, e foram
os argumentos dele que ficaram mais populares para a aceitação do novo universo. Seguindo o
historiador Alexandre Koyré, citamos Bruno a partir de seu De l’infinito universo e mondi, escrito
em 1584:
Há um único espaço universal, uma única e vasta imensidão que podemos chamar
livremente de o Vazio; nele existem inúmero globos como este em que vivemos e
crescemos; declaramos ser este espaço infinito, uma vez que nem a razão, nem a
conveniência, nem a percepção sensível nem a natureza lhe conferem um limite. Pois
não há razão, nem defeito nos dons da natureza, nem poder ativo ou passivo que
possam impedir a existência de outros mundos através do espaço, que e idêntico, em
seu caráter natural, a nosso próprio espaço, isto é, por toda parte cheio de matéria,
ou, pelo menos, de éter.
É claro que a posição de Giordano Bruno não é inocente; pelo contrário, é regada por diversos
debates filosóficos. Lovejoy cita um princípio por trás de seus argumentos, que ele chama de
como princípio da plenitude. Esse princípio basicamente diz que a Natureza existente deve
corresponder à potência de Deus, ou que “Deus criou tudo o que ele poderia ter criado”, ou
ainda “Tudo o que pode existir, deve existir. Assim, a concepção de Universo de Bruno está
intimamente ligada à sua concepção de Deus – o que ajuda a explicar seu fervor religioso na
defesa da sua visão. Voltando a citá-lo:
Por que devemos ou como podemos supor que a potência divina seja ociosa? Porque
devemos dizer que a bondade divina, que é capaz de comunicar-se a uma infinidade
de coisas e de difundir-se sem limite, é avara? Por que esse entro da divindade, que
é capaz de expandir-se (se assim se pode exprimir) em uma esfera infinita, deve permanecer estéril, como se fosse invejoso?
Não há fins, termos, limites ou muralhas que no possam usurpar a multidão infinita
das coisas ou privar-nos dela. Por isso a Terra e o oceano são fecundos; por isso
9
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o clarão do Sol é eterno; por isso há eternamente provimento de combustível para
as fogueiras vorazes e a umidade restaura os mares exauridos. Porque do infinito é
engendrada uma abundância sempre renovada de matéria.
É assim que a excelência de Deus se exalta e que a grandeza de seu reino se manifesta;
Ele é glorificado não em um único mas em incontáveis sóis; não em uma única Terra,
mas em mil - que digo? - numa infinidade de mundos.

1.1

Paradoxo de Olbers

Analisada minuciosamente, contudo, a idéia de um universo infinito (bem como a idéia de
qualquer coisa infinita) leva a algumas contradições. A mais famosa delas provavelmente é o
Paradoxo de Olbers: se o universo é infinito, em qualquer direção que olhássemos, fatalmente
veríamos alguma estrela, pois naquela direção o universo se estende indefinidamente. Dito de
outro modo: apesar da intensidade da luz cair com o quadrado da distância, a densidade de
estrelas (o quanto de estrelas existem em um determinado pedaço do céu) aumenta com o mesmo,
ficando com a mesma intensidade para qualquer região do céu que se olhe2 . Assim, mesmo
durante a noite, o céu deveria ser claro; ou pior, arder como a superfície de uma estrela! Uma
analogia simples é comparar com uma floresta: se estivermos no meio desta, ao nosso redor
vemos as árvores bem espaçadas entre si; contudo, quanto mais longe olhamos, mais diminui o
espaçamento entre as árvores – de forma que, no limite da nossa linha de visada, as árvores estão
todas juntas e nada podemos ver além delas.
Olbers propôs que a poeira interestelar absorveria a luz das estrelas, mas essa explicação não
é fisicamente aceitável, pois nesse caso a matéria interestelar entraria em equilíbrio térmico com
as estrelas e passaria a brilhar tanto quanto elas. Até o início do século XX, existiam outros
dois tipos de explicações para esse paradoxo: ou o universo teria sido criado em um tempo
não muito remoto, e ainda não houvera tempo da luz de todas as estrelas chegar a nós; ou,
mesmo que ele fosse eterno, a distribuição do conteúdo material do universo não era homogênea,
mas limitada a uma certa região do espaço infinito – a região da Via Láctea. Nesse contexto,
todas as nebulosas seriam partes da Galáxia, e não haveria galáxias diferentes. Contudo, como
veremos, o norte-americano Edwin Hubble, a partir da observação de cefeídas em M31 e M32,
concluiu definitivamente a favor dos universos-ilha, acabando com a segunda explicação. Dessa
forma, a eternidade do universo (que sempre foi um tópico de acirradas discussões) parecia
comprometida.
É importante notar que uma abordagem matemática mais refinada (e mais contemporânea)
permite evitar o paradoxo de Olbers mesmo que o universo e o número de estrelas sejam infinitos,
e mesmo que seja também eterno. De fato, o matemático francês Benoît Mandelbrot, famoso
pelos seus trabalhos com geometria fractal, escreveu um artigo usando sua geometria para um
modelo da distribuição das galáxias no universo. Entre outras coisas, fica demonstrado que, se
as galáxias se distribuírem na forma de um fractal, elas não ocupariam a área toda do céu, e
poderiam manter a maior parte deste escuro, mesmo sendo infinitas e distribuídas em todas as
direções de forma, em larga escala, homogênea.
Para esclarecer a idéia, vamos citar o exemplo mais simples de fractal: o Conjunto de Cantor.
Ele é produzido da seguinte forma: tomemos o intervalo [0, 1]. Agora arranquemos o terço central
do intervalo, ficando com o conjunto [0, 1/3] ∪ [2/3, 1]. Agora, tiremos o terço central de cada
um dos pedaços restantes. Então, o novo conjunto será [0, 1/9] ∪ [2/9, 3/9] ∪ [6/9, 7/9] ∪ [8/9, 1].
2 Note-se

que este paradoxo envolvia o absoluto desconhecimento da origem da energia das estrelas – e, portanto, de
sua duração.
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Prosseguindo infinitamente com isso, o que resta de todos os (infinitos) passos é o Conjunto de
Cantor. Os pontos do Conjunto de Cantor estão distribuídos por todo o intervalo e é fácil ver que
se tratam de infinitos pontos. Por outro lado, nem todos os pedaços da reta possuem elementos
do conjunto (os terços centrais tirados) e podemos mostrar que o comprimento total dos pedaços
retirados do intervalo [0, 1] mede exatamente 1; ou seja, o comprimento do Conjunto de Cantor
(o que sobrou) é zero!
Da mesma forma, as galáxias no universo, mesmo que sejam um número infinito delas e
mesmo que elas estejam distribuídas por todos os lados, elas podem se organizar em padrões
fractais (que, aliás, são padrões muito encontrados na natureza) tais que a projeção de todas
elas na esfera celeste é zero (na medida em que sejam considerados corpos pontuais)! Claro que
galáxias não são pontuais (em especial as mais próximas); mas elas podem então ocupar uma
área pequena do céu, mesmo sendo infinitas delas. É contra-intuitivo, num primeiro momento,
mas um refinamento no nosso raciocínio matemático pode fazer ficar natural. O paradoxo de
Olbers, então, não é realmente um paradoxo, mas algo mais parecido com o paradoxo de Zenão,
discutido no Volume II: este é rapidamente desfeito usando-se a idéia de limite infinitesimal.
Novamente, no caso do Olbers, o infinito aparece nos pregando uma peça e jogando na nossa
cara o quanto somos despreparados para lidar com ele.

1.2

Tamanho da Galáxia

De qualquer forma, a noção de escala na cosmologia não foi um tema simples e de comum
acordo entre os astrônomos, principalmente na última metade do século XIX e início do século
XX. Em parte, isso acontecia pela dificuldade enfrentada pelos pesquisadores para a determinação de distâncias a nebulosas e aglomerados. A paralaxe trigonométrica heliocêntrica, o melhor
método disponível à época, tinha um alcance que de forma alguma ultrapassaria os 100 pc3 ;
qualquer que fosse a hipótese, a distância desses aglomerados era muito maior que isso. Outra
maneira de inferir a distância é usando a informação contida na luz que a estrela emite, porém
não podemos tentar compreender as distâncias usando a diferença que observamos no brilho
das estrelas, como se todas tivessem a mesma luminosidade (o que não é verdade) e as mais
brilhantes estivessem mais próximas e as menos brilhantes mais distantes. Essa idéia faz sentido,
mas ela não é verdadeira, porque as estrelas não tem todas a mesma luminosidade.

Figura 1.1: Como na imagem, não temos noção da profundidade das estrelas que se apresentam na esfera celeste. É preciso usar informações a respeito da luz e do meio que a luz percorreu até nos atingir para determinar
essa distância.

Então devemos usar a relação entre a sua magnitude aparente (que observamos) e a magnitude intrínseca (verdadeira) da estrela, sendo que também devemos levar em conta os obstáculos
3O

alcance de 100 pc só pôde ser conseguido com esta técnica graças ao satélite Hipparcos, que operou por três anos, a
partir de 1989.
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pelos quais a luz passa até nos atingir (principalmente quando passa pelo plano da Galáxia): as
nuvens de absorção do meio interestelar. Elas provocam o “avermelhamento” (Av) da magnitude
aparente (a luz perde um pouco da sua energia ao passar por uma nuvem interestelar), sendo
que ela chega até nós enfraquecida. Hoje sabemos que esse método, conhecido como paralaxe
espectroscópica4 , é bom para determinar a distância de estrelas que estão até a 10.000 pc de nós,
depois disso, ele se torna um pouco impreciso. No início do século XX as dimensões da nossa
Galáxia se extendiam por cerca de 10.000 pc, (Lembre-se que, atualmente consideramos que a
Galáxia tem aproximadamente 30.000 pc) não era necessário adotar outro método, porque não se
imaginava que houvesse objetos mais distantes, tampouco se conhecia as limitações desse. Mas,
se as espirais fossem objetos externos à Via Láctea, então suas distâncias deveriam ser maiores
que 10.000 pc. Mas como se poderiam determinar essas distâncias?
O método que salvou o dia foi o das estrelas variáveis, descoberto em 1912 pela astrônoma
Henrieta Leavitt (1868-1921) do Harvard College Observatory. Era o que o norte-americano Harlow
Shapley usaria nos seus estudos dos aglomerados globulares. Mas não foram só as cefeidas;
outro tipo de estrela variável usada para calcular distâncias foram as estrelas “Novas”5 . Em 1885
a primeira nova foi identificada por Julius Scheiner em Andrômeda, a S Andromedae, ela teve
sua magnitude elevada até a ordem 7, o que significava que brilhava de maneira equivalente a
50 milhões de Sóis. Em 1917 o astrônomo norte-americano George Willis Ritchey, que estudava
placas fotográficas de nebulosas espirais (para detectar seu movimento interno e pontos que
pudessem ter movimentos próprios medidos), acabou identificando numa delas uma “Nova” (na
espiral NGC 6946). Depois disso, Ritchey e o astrônomo Heber Curtis encontraram muitas outras
novas em espirais, essas mais fracas que a de 1885. As novas forneciam distâncias de corpos
celestes mais distantes porque brilhavam com uma intensidade muito maior (O astrônomo Knut
Lundmark chegou a afirmar em 1920 que algumas novas deveriam fornecer medidas de distância
para objetos de até milhões de anos luz).
A questão foi tão quente que a Academia Nacional de Ciências dos EUA resolveu promover
um debate público sobre o tema, no seu encontro de 1920, em Washington. O título original do
debate era The Scale of the Universe, mas hoje ele é mais conhecido com o nome genérico de “O
Grande Debate”. Os debatedores eram: de um lado o Harlow Shapley, do Observatório de Monte
Wilson, EUA, o maior do mundo na sua época6 ; de outro, Heber Curtis do Observatório de Lick.
Suas opiniões sobre o tamanho do universo e da Galáxia, e sobre o que as Nebulosas têm a ver
com isso, eram muito diferentes.
Shapley defendia que as nebulosas seriam nuvens de gás relativamente próximas, e que o
Universo era composto de apenas uma grande Galáxia. Na versão publicada do debate, Shapley
usou variáveis cefeidas de aglomerados globulares para derivar um valor para a extensão da Via
Láctea (∼ 100,000 parsec, o maior resultado apresentado até então), numa Galáxia tão grande
não havia espaço para nada que fosse exterior, ela deveria ser todo o Universo conhecido, com os
aglomerados globulares e as nebulosas próximas, dentro da Galáxia ou muito perto dela.
Como os aglomerados globulares estavam distribuídos simetricamente em relação ao centro
da Galáxia, Shapley deduziu que o Sol estaria a cerca de 8 Kpc desse centro (∼ 30.000 anos luz),
uma mudança dramática, já que nos tirava do centro do Universo.
Para se decidir sobre à pertinência das espirais à nossa Galáxia, Shapley usou resultados de
movimento de rotação de espirais obtidas por Adrian van Maanene e ignorou a possibilidade de
que as espirais fossem galáxias externas.
4 Ver

Unidade II do Volume III
fenômeno súbito de uma nova, se deve ao aumento da luminosidade de uma estrela anã branca (mais de seis
ordens de grandeza) seguido de seu decréscimo ,que é mais lento. O aumento da luminosidade na estrela acontece
porque a temperatura na sua superfície torna-se mais alta (cerca de 107 K) provocando a queima nuclear de uma camada
de hidrogênio depositada na superfície pela companheira da anã branca.
6 Fundado e financiado pelo astrônomo George Ellery Hale em 1904.
5O
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Figura 1.2: A distribuição de aglomerados globulares observada por Harlow Shapley. Observe que a Terra
dista cerca de 30.000 anos luz do centro da Galáxia.

Heber Curtis por outro lado, acreditava que a Galáxia fosse menor. Ele criticou a calibração
de Shapley da curva de período-luminosidade usada para determinar a distância às cefeidas,
argumentando que as cefeídas não seriam bons indicadores de distância tampouco os resultados
de van Maanen para a rotação das espirais. Sustentou um valor de ∼ 10,000 parsec para a
extensão da Galáxia, para ele as espirais estariam fora dos domínios da Galáxia e que fossem
elas mesmas “Universos Ilha”. Para defender seu ponto de vista, Curtis apresentou evidências,
sendo uma delas a determinação de altas velocidades radiais para as nebulosas espirais7 e o uso
de estrelas Novas para o cálculo de distâncias.
A solução desta controvérsia ocorreu alguns anos mais tarde, quando foram construídos grandes telescópios e foi possível observar essas nebulosas com uma ampliação muito maior, e perceber que elas eram conjuntos de estrelas, e não nuvens de gás. Pouco tempo depois, Edwin
Hubble (1889-1953), na década de 20, conseguiu medir as distâncias de algumas “nebulosas” e
calculou uma distância de cerca de 900 mil anos luz para a cefeida que observara na galáxia de
Andrômeda (a distância conhecida atualmente da galáxia de Andrômeda é de cerca de dois milhões de anos luz). Como o valor de distância encontrado é muito maior do que o das estrelas da
Via Láctea, a descoberta de Hubble foi vista como um indício de que Andrômeda é um corpo exterior a nossa galáxia. Com o tempo constatou-se que o mesmo ocorria para outras “nebulosas”,
ou seja, as nebulosas eram outras galáxias.

7 Essas

velocidades radiais das nebulosas espirais foram determinadas por V. M. Slipher e foram importantes para a
criação da teoria do universo em expansão.
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A questão sobre o tamanho do Universo ainda não é bem resolvida, mas ela deixou de ser
um problema para a pesquisa. O que fazemos hoje é lançar mão de um conceito operacional
que compartimenta os objetos de estudo no tamanho que precisamos. Vamos explicar melhor:
tomemos um astrônomo e seu objeto de estudo. Para melhorar sua capacidade de elucidar
os fenômenos que interferem neste objeto de estudo, ele pode imaginar uma esfera de raio R,
envolvendo o objeto e as vizinhanças dele, de forma que, nesta esfera, estejam contidas todas
as coisas capazes de perturbar significativamente o objeto (para os propósitos que o astrônomo
estuda). Isto é, em primeira aproximação, todas as interações oriundas de objetos localizados
fora da esfera podem ser consideradas desprezíveis. Podemos então nomear esse raio R (ou a
ordem de grandeza dele) como a escala de distância usada pelo astrônomo para estudar um dado
objeto.
Agora a pergunta a fazer é: quais são as escalas típicas dos estudos cosmológicos? Vamos
começar a responder esta pergunta olhando primeiro outros objetos típicos. Tomemos, inicialmente, o Sistema Solar. Para um estudo do Sistema Solar como um todo, precisaríamos de
uma esfera cujo raio fosse grande o suficiente para incluir, ao menos, a Nuvem de Oort – cuja
distância ao nosso planeta é de aproximadamente um ano-luz. Esta distância é suficiente para
estudarmos a dinâmica dos corpos que orbitam o Sol, dado que outros objetos da galáxia não
alteram significativamente as órbitas destes (a menos de eventos catastróficos).
Por outro lado, se desejarmos estudar o funcionamento de aglomerados estelares, sejam os
abertos ou os globulares, precisamos observar e analisar regiões muito maiores. O valor do raio
R da nossa esfera imaginária teria que ser de algumas centenas ou até milhares de parsec.
Numa escala acima dos aglomerados estelares, encontram-se as galáxias, cujas escalas de
tamanho variam de algumas dezenas de parsec até centenas de milhares de parsec (se quisermos
estudar fenômenos internos às galáxias, geralmente não precisamos levar em conta as influências
das galáxias vizinhas). Já para estudar fenômenos de interação entre galáxias, precisamos levar
em conta conjuntos maiores: grupos de galáxias (como o Grupo Local), aglomerados (como o
de Virgo) ou superaglomerados de galáxias, todos estes necessitam de análises na escala dos
megaparsec, ou seja, da ordem de um milhão de parsecs.
Indo ainda mais longe, podemos analisar os conjuntos de aglomerados e superaglomerados
de galáxias. De acordo com o que indicam as observações contemporâneas, a partir destas escalas
(dezenas de megaparsec), encontramos curiosas estruturas de filamentos:

Figura 1.3: Universo em larga escala. A barra informa uma escala de 31,25 Mpc/h onde h é uma constante
cujo valor está entre 0 e 1, que serve para nos informar, para quem já se deparou com a lei de Hubble, o
valor da constante de Hubble em unidades de 100 (km/s)/Mpc. Atualmente estima-se que h seja maior que
0,5 e menor que 0,8.

Para estudar o conjunto desses filamentos, os astrônomos precisam analisar distâncias da
ordem de centenas de megaparsec, onde uma estrutura de rede nos fornece informações sobre a
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dinâmica do universo em larga escala.

Figura 1.4: Universo em escala ainda maior! A barra informa uma escala de 125Mpc/h.

Universo em larga escala: eis o que os cosmólogos desejam descrever. Para isso, eles precisam
entender não só a dinâmica dos filamentos que formam essa “esponja de matéria”, mas também
a evolução da própria rede de todos os filamentos. Aqui se fazem necessárias observações na
escala de várias centenas de megaparsec e até gigaparsec. Essa escala começa a se aproximar
do tamanho estimado do próprio universo observável! A suposição, então, é que o universo não
apresenta estruturas maiores que as redes de filamentos; esta zona de escalas, portanto, pode ser
considerada o domínio dos cosmólogos.
Definida assim, cada uma dessas escalas apresenta problemas diferentes aos seus cientistas
que, a princípio, podem ser resolvidos por sistemas teóricos diferentes. Daí que faz sentido dizer
que usamos três mecânicas (quântica, clássica e relativística): cada uma responde a problemas
específicos das suas escalas. Alguns físicos insistem na necessidade de uma Teoria de Tudo,
uma única teoria que abarque todos os fenômenos; é uma exigência válida, razoável, mas muito
mais estética do que pragmática8 . Mas o fato é que, compartilhando grandes teorias ou não,
nichos físicos e astronômicos, tanto teóricos como observacionais, trabalham em algumas escalas
específicas e respondendo a problemas específicos.

1.3.1

Mapeamento do Universo

Mas como podemos saber como o Universo é nas escalas da cosmologia? Observando, oras.
A era dos computadores mudou completamente a maneira de fazer ciência. Essa frase hoje
parece banal, mas é de importância fundamental para a história da ciência, da astronomia, da cosmologia. Das românticas noites de observação e confecção de filmes fotográficos nos telescópios,
passamos a uma astronomia automatizada, com rotinas programadas remotamente, telescópios
robóticos (muitos deles flutuando no espaço), enviando quatrilhões de dados para computadores
que os processam imediatamente (algo que somos totalmente incapazes de fazer), fazendo emergir daí uma rede de padrões e correlações possivelmente relevantes. Hoje, os dados não estão
mais em uma tabela a partir da qual se faz um desenho, mas em dezenas de megabytes de bancos
de dados na internet, que são apenas manipulados indiretamente, por meio de programas que
podem tratá-los. Nesse sentido, todo astrônomo, hoje, precisa ser também um programador.
Nos últimos quinze anos foram criados programas impressionantes de mapeamento galáctico, como o projeto 2df Galaxy Redshift Survey, que mapeou mais de 221.000 galáxias e o The
Sloan Digital Sky Survey, que mapeou aproximadamente 675.000 galáxias e 90.000 quasares e que
8 Essa necessidade é mais no sentido de se criar uma visão de mundo unificada, e geralmente é defendida por aqueles
que esperam da ciência alguma representação da “realidade em si”, mesmo que de forma aproximada. Para os que não
têm esta ambição iluminista com relação à ciência, fica muito mais simples admitir trabalhar com teorias diferentes em
escalas diferentes e pronto. Alguns teóricos inclusive, como Paul Feyerabend, insistem nos grandes ganhos que teríamos
se nos mantivéssemos sempre trabalhando com teorias diferentes, que não se encaixam umas nas outras, paralelamente.
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pretende, ao final de 2008, chegar à incrível marca 860.000 galáxias e 105.000 quasares mapeados.
Que imagem do universo ele mostrou? Estruturas filamentares, cujos elementos principais são
galáxias, aglomerados de galáxias e superaglomerados de galáxias, cercadas por regiões escuras.
Nesta seção, apresentaremos uma técnica de observação cujos resultados corroboram esta visão
do global da distribuição de matéria luminosa do cosmos. Esta técnica consiste em criar um
mapa tridimensional da localização de galáxias no Universo, a partir da medição do redshift da
luz oriunda destes objetos.
Na figura abaixo encontra-se o mapa obtido pelo projeto 2df Galaxy Redshift Survey. Observe
que o número de galáxias diminui com a distância, o que é compreensível devido a limitações
de magnitude do telescópio. Quanto mais longe observamos, maior deve ser a luminosidade
absoluta da galáxia para que sua magnitude aparente seja menor que o limite de observação do
telescópio o que resulta num menor número de galáxias observadas. Mesmo com essa limitação
a estrutura filamentar é visível ao longo de todo o mapa.

Figura 1.5: Mapa obtido pelo projeto 2df Galaxy Redshift Survey.

Ao analisarmos esta figura, é interessante notar que o eixo radial tem como coordenada o
desvio espectral para o vermelho observado na luz galáctica, em vez da distância destes objetos
até o nosso planeta. É um fato curioso, dado que o objeto principal dos projetos citado é criar
um mapa tridimensional da distribuição de matéria luminosa no espaço, merecendo, portanto,
uma justificativa. A razão para esta escolha de coordenadas está intimamente relacionada com
a dificuldade de medição de distâncias de objetos longínquos e a limitada precisão das técnicas
padrões de inferência deste parâmetro9 .
O Princípio Cosmológico, portanto, só é exigido nessas grandes escalas, em que galáxias
são pontuais e podem ser tratadas como um fluido, ou uma estrutura fractal. Para efeito de
comparação, veja uma foto em uma escala típica da astronomia galáctica; nessa escala, as coisas
claramente não são homogêneas nem isotrópicas.
De forma similar às escalas espaciais, existe também o problema das escalas temporais. Para
os que defendem o princípio cosmológico perfeito, portanto, em escalas de tempo cosmológicas,
o universo deve se manter sob o mesmo aspecto. Entretanto, a teoria dominante hoje – o Modelo
Padrão da Cosmologia – não defende esse princípio; pelo contrário, defende um universo que
teve um começo e vem crescendo deste então. Para ajudar na visualização, quatro imagens de
simulação são expostas abaixo, representando a estrutura em larga escala do universo em quatro
datas distintas da sua história. Os dados utilizados para a criação das imagens referem-se a uma
simulação utilizando supercomputadores na Alemanha e na Inglaterra, num projeto conhecido
como Consórcio de Virgo. O objetivo desse grupo é reconstruir toda a história do universo utili9 Exemplos

de técnicas de medição de distâncias: paralaxe, observação de estrelas variáveis e supernovas Ia, observação
de curvas de rotação de galáxias, Lei de Hubble.
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Figura 1.6: Universo em escala de 500 Mpc/h! E, a título de comparação, a visão frontal de uma galáxia
espiral.

zando o modelo padrão e os dados mais precisos que dispomos para parâmetros cosmológicos
relevantes.
É fundamental assimilarmos essas fotos à nossa imagem mental da dinâmica do universo.
Vendo-as, conseguimos nos convencer que tratar matéria em larga escala como um fluido perfeito
(i.e., sem viscosidade10 ), não é, pelo menos em primeira aproximação, uma idéia absurda. É
uma conclusão totalmente informal, sem nenhum rigor matemático ou físico; serve apenas como
auxílio à intuição.

10 A

viscosidade de um fluido mede o quão “pegajoso” ele é. Mel de abelha, por exemplo, é um fluido com viscosidade
muito alta; água, por outro lado, tem viscosidade baixa (mas não nula). Se deixarmos cair mel no braço, ele ficará todo
melado e grudento: o mel não só vai recobrir a parte do braço onde cair, como vai grudar também em qualquer outra
coisa em que o braço melado encoste. Já quando derramamos água no braço, ficam grudadas neste apenas algumas
gotas, que saem assim que o balançamos. Contudo, se deixássemos o hipotético “fluido perfeito” (com viscosidade nula)
cair em nosso braço, ele escorreria imediata e completamente para o chão, não deixando nenhum resíduo. Liquidos sem
viscosidade também podem ser pensados como líquidos que não interagem por atrito.
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Universo Atual

Universo com 4,7 bilhões de anos de existência

Universo com 1 bilhão de anos de existência

E com 210 milhões de anos de existência
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Capítulo 2

A Lei de Hubble
Antes de continuarmos nossas perguntas, temos que analisar uma resultado empírico singular
para nossa atual compreensão do universo: a Lei de Hubble.

2.1

Primeira Versão

A Lei de Hubble é uma lei empírica que relaciona a velocidade de uma galáxia na direção
da linha de visada1 com a sua distância ao nosso planeta. Ela é considerada um dos pilares da
cosmologia moderna, em especial pela interpretação do universo em expansão que ela de certa
forma sustentou.
Para entendê-la, imagine o seguinte experimento mental: suponha que é dado a você um
telescópio, um espectrômetro e a tarefa de analisar o espectro das galáxias vizinhas a nossa,
cuja distância é conhecida pelo método das cefeidas. Você observa o espectro de Andrômeda,
por exemplo, e nota que ele está deslocado para o azul. Interpretando esse desvio do espectro
como sendo causado pelo Efeito Doppler, isso indica que Andrômeda está se aproximando do
Sol, com uma enorme velocidade de 300km/s! Simulações modernas indicam que no futuro
haverá uma grande colisão entre Andrômeda e a Via Láctea.Supondo que nosso planeta não se
encontra num local privilegiado do cosmos, ou seja, que a distribuição de galáxias no universo é
isotrópica, devemos esperar que o número de galáxias se afastando seja igual ao de galáxias se
aproximando.
Esse experimento foi feito por alguns astrônomos no começo do século XX. Os resultados
encontrados foram surpreendentes: a quase totalidade das galáxias vizinhas – exceto algumas
muito próximas e, portanto, para as quais as influências gravitacionais locais são mais significativas que os efeitos globais – tinham um espectro desviado para o vermelho, ou seja, as galáxias
não pertencentes ao grupo local estão todas se afastando de nós! Além disso, o afastamento de
galáxias é independente da direção no céu, e quanto mais distante maior o desvio para o vermelho, maior a velocidade! Sua descoberta pode ser sintetizada, como foi feito por Hubble, no
enunciado a seguir:
As galáxias se afastam da Terra com velocidade proporcional a distância que nos separa.
Vradial = H0 · d
Onde Vradial é a velocidade radial da galáxia, d a distancia da mesma e H0 uma constante,
chamada constante de Hubble.
Aqui vai um gráfico como o que Hubble construiu:
1 Linha

de visada é uma reta que liga o centro da Terra ao centro de galáxia!

19

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 5 - Cosmologia

1- Estime a faixa de erro do gráfico acima, de lei de Hubble. Porque só é confiável usar a lei
para prever distâncias de galáxias muito distantes (ou muito velozes)?
2- Tomando a constante de Hubble H = 100 km/s·Mpc:
(a) Calcule a distância de uma galáxia cujo desvio para o vermelho aponta uma velocidade
de afastamento de 10.000 km/s.
(b) Quanto deve aumentar estatisticamente o redshift do espectro, se quisermos aumentar
o valor da distancia encontrado na letra (a) em 1x106 parsecs?
Mas qual foi a grande sacada que levou Hubble a fazer um experimento que ninguém nunca
tinha imaginado e, com isso, mudado para sempre a história da cosmologia? Será que foi algum
sonho que ele teve, alguma dessas sacadas de gênio que permanece incompreendida para os
meros mortais? Uma galáxia que caiu na sua cabeça enquanto ele fazia um piquenique?
Responderemos a essa pergunta negando a maior parte das palavras usadas na pergunta. Elas
carregam várias concepções ingênuas de como a ciência é feita: por gênios isolados, a partir de
lampejos geniais, fazendo experiências que contrariam toda teoria. Essa visão menospreza boa
parte do trabalho científico que é feito coletivamente, por muitos cientistas discutindo, debatendo,
montando novos experimentos e novas interpretações teóricas. Se quisermos de fato entender o
surgimento de novas idéias na ciência, é pra esses longos debates que devemos olhar.

2.2

Antecedentes

Hubble sequer foi o primeiro a realizar um experimento de redshift versus distância, para
galáxias. Em 1912, Vesto Slipher já tinha conseguido medir o blueshift de Andrômeda, possivelmente ainda no contexto do Grande Debate sobre a natureza da galáxia. Em 1925, Slipher medira
o desvio no espectro de 45 corpos não-estelares cuja distância era conhecida, tendo encontrado
41 redshifts e somente 4 blueshifts. Em 1923, Silberstein, de forma similar, analisou espectros de
corpos e encontrou, explicitamente, a relação linear entre redshift e distância; mas como ele excluiu alguns dados que não apoiavam a relação, acabou sendo ridicularizado pela comunidade
científica.
Isso tudo vinha chamando atenção de diversos astrônomos, mas se tornou importante para
a cosmologia quando a discussão teórica alcançou o problema. Em 1917, o holandês Wilhelm
De Sitter publicou seu modelo cosmológico em que previa teoricamente que corpos distantes
deviam apresentar desvios para o vermelho. Na época, ainda era consenso que o universo deveria
ser estático. Mas outras pessoas, por razões principalmente teóricas (veremos isso melhor no
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próximo capítulo), começaram a apoiar a idéia de um universo em expansão ou contração. Em
1825, o belga Georges Lemaître publicou um famoso trabalho em que analisava as soluções das
equações de Einstein que levavam a universos em expansão. Ele então deduziu teoricamente a
futura Lei de Hubble – que podia muito bem ser conhecida como Lei de Lemaître:
vradial =

c
√ d
R0 3

Onde c é a velocidade da luz, R0 é o raio de curvatura do universo, e d é a distância do corpo.
Vemos que comparando esta equação com a Lei de Hubble, a constante de Hubble foi deduzida
por Lemaître.
Assim, tentativas experimentais já existiam, e a lei já tinha sido deduzida da teoria. Mas
Edwin Hubble trabalhava no grande observatório de Mount Wilson, nos EUA e, com isso, conseguiu medidas de distâncias para corpos mais distantes do que se conseguira até então. Seu
famoso trabalho foi publicado então em 1929; nele eram apresentados dados de 46 galáxias, 20
das quais, entretanto, tinham medidas razoavelmente confiáveis de distância. Além disso, muitos
destes redshift foram obtidos a partir dos trabalhos de Slipher (é normal, em trabalhos científicos,
partir de outros trabalhos já feitos em vez de começar do nível zero). Com esses dados, e sem
roubar, ele chegou à relação linear entre os redshift das galáxias e a sua distância, que acabou
ficando conhecida com o seu nome.

2.3

Interpretação

Depois de estabelecido o resultado experimental, resta saber como interpretá-lo. Como dissemos, hoje em dia quase todos interpretam a Lei de Hubble como evidência da expansão do
universo. No entanto, o próprio Hubble não acreditava que as galáxias estivessem realmente se
afastando. Em seus trabalhos, usava o termo “velocidades aparentes” para as velocidades inferidas a partir do desvio espectral. Hubble continuou receoso em relação a idéia de um universo em
expansão até o final de sua vida, e apesar de reconhecer que até o momento não era possível uma
conclusão segura sobre o assunto, ele demonstrava uma preferência pela idéia de um universo
estático, pois acreditava que os modelos de universos em expansão fossem uma interpretação
forçada dos dados experimentais (Assis et al 2008). Ele escreveu numa carta a De Sitter, “a interpretação (dos redshift das galáxias) dever ser deixada para você e os outros poucos capazes para
discutir esta questão com autoridade”.
Houve algumas teorias alternativas para explicar o redshift observado das galáxias. Em 1929,
Fritz Zwicky propôs que a luz sofresse um arrasto gravitacional, perdendo energia para meio
interestelar conforme atravessava o espaço. Como energia (E) e frequência ( f ) estão relacionadas
de relação E = h · f , então, conforme a luz perde energia, sua freqüência diminui. Isso explicaria
os redshifts. Zwicky deduziu quantitativamente a relação entre redshift e distância, chegando a
um resultado semelhante à Lei de Hubble.
Outra abordagem para explicar os redshifts foram teorias influenciadas por Arthur Eddington, que propunham que as constantes fundamentais variavam com o tempo. Com isso, o redshift
variaria com o tempo também, dado que quando olhamos para o céu estamos vendo o passado.
De qualquer forma, a reflexão sobre constantes variáveis é bastante interessante.
Esses são bons exemplos de que, dado um conjunto de dados experimentais, é possível haver
mais de uma teoria que se propõe a explicá-los, e que a competição entre teorias rivais é um
processo muito complicado na prática. Por uma série de motivos, a interpretação da expansão
foi preferida a estas, que foram encaradas pelos seus rivais como ad hoc2 ou desnecessárias.
2 As

modificações ad-hoc são alterações das teorias sem conseqüências testáveis experimentalmente, e são um conceito
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Versão Generalizada

Nos modelos mais recentes e em escalas maiores (na casa dos gigaparsec), a velocidade radial deixa de ser uma função linear do desvio para o vermelho, tornando-se uma função V (z)
complicada, dependente de parâmetros de difícil medição como a densidade de massa média
do universo. Como conseqüência, a constante de Hubble H0 é substituída por uma função H (z)
também complicada e dependente desses mesmos parâmetros. Nós podemos trabalhar também
com a função H (z(t)) ou simplesmente H (t), dado que existe uma relação unívoca entre os parâmetros z e t (se quiser pensar assim, a função z(t) é a que dá os desvios para o vemelho ao longo
da história do universo). A seguir você verá as vantagens interpretativas em se trabalhar H como
função do tempo e não do desvio para o vermelho, relacionando-a com a expansão do universo
(fator de escala). Por enquanto, vamos ficar com a enunciação da nova forma da lei:
Lei de Hubble generalizada (necessária a partir dos Gigaparsec):
As galáxias se afastam da Terra com velocidade proporcional a distância que nos separa.
Vradial = H (t) · d
Onde H (t) é uma função do tempo conhecida como parâmetro de Hubble

Figura 2.1: A linha tracejada representa a Lei de Hubble Linear. Esta aproximação não ajusta os dados
de supernovas distantes; é preciso trabalhar com a Lei de Hubble generalizada. As duas linhas cheias
representam previsões, para diferentes parâmetros cosmológicos, da função H (t).

controverso. Um exemplo de hipótese ad-hoc é a frase que aparece no início desta Unidade, do Douglas Adams. Para
o filósofo da ciência Karl Popper, as modificações ad-hoc são feitas para proteger as teorias de falsificações potenciais,
e não devem ser aceitas pelos cientistas. Já para o Paul Feyerabend, na competição entre teorias “vale tudo”, inclusive
propaganda e modificações ad-hoc.
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Capítulo 3

O que é o Espaço?
Uma grande dificuldade em se entender as idéias cosmológicas, como a de expansão do Universo, está na visualização dessa expansão, afinal, para onde o espaço se expande? A nossa
primeira tentativa de entender isso geralmente é respondendo “para fora”, e imaginamos o espaço se expandindo para algum outro espaço pré-existente... Mas isso não faz sentido, nesse caso
o espaço já estaria lá!! E se você imaginar o espaço se expandindo para alguma direção em especial, aumentando seu volume (portanto, não-infinito, segundo o Big Bang) você necessariamente
também estará imaginando um centro para o universo, e o espaço deixaria de ser isotrópico.
O que é o espaço? Usamos a palavra espaço para nos referirmos aos tamanhos e às dimensões
dos objetos. Com certeza você já ouvi essa palavra da sua mãe, quando levou para casa algo que
ocupava muito espaço. A metáfora que mais usamos para espaço é o vazio dentro de um copo
ou um barril: é algo a ser preenchido por matéria. O espaço tem a ver com o vazio. Mas um rápido
exame filosófico mostra que isso não faz muito sentido, afinal, o que é o vazio? É aquilo que não
é nada. O grego Parmênides de Samos, no século -6, já dizia que aquilo que não-é, não pode
existir – do contrário, teríamos uma contradição nos termos. O Vazio, portanto, não pode existir.
Isso foi defendido por muitos filósofos ao longo da história. Para eles, então, o universo
deveria ser completamente preenchido. Vimos um desses filósofos (René Descartes), na discussão
sobe o mundo mecânico, no Volume III. Mas mesmo alguns filósofos mais tradicionais, como
Platão e Aristóteles, tinham horror, um horror lógico, à idéia de vazio – uma das razões pelas
quais eles eram tão contrários à filosofia dos atomistas.
Uma solução para o problema é admitir que o espaço não existe mesmo, mas é só um objeto
da nossa imaginação, um conceito abstrato que usamos para compreender melhor o mundo. O
filósofo Immanuel Kant já dizia isso. Ele postulava que quase todo o conhecimento que temos
vinha através dos nossos sentidos, das experiências que tinhamos na nossa vida. Quase todo,
mas não todo; seria necessário, para que algum conhecimento fosse produzido, que já existissem algumas idéias bem fundamentais, a partir das quais os primeiros dados empíricos fossem
interpretados. Dentre esses conceitos a priori, estariam os conceitos de espaço e de tempo1 :
O espaço não é um conceito empírico abstraído de experiências externas. Pois a representação de espaço já tem que estar subjacente para certas sensações se referirem
a algo fora de mim (isto é, a algo num lugar do espaçco diverso daquele em que eu
me encontro), e igualmente para eu poder representá-las como fora de mium e uma
ao lado da outra e, por conseguinte, não simplesmente como diferentes, mas como
situadas em lugares diferentes. (. . . ) O espaço é uma representação a priori necessária,
que subjas a todas as intuições externas. Jamais é possível fazer-se uma representação
1 Kant,

Immanuel. Crítica da Razão Pura. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Editora Abril, 1983 (2a edição), p. 41.
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de que não há espaço algum, embora se possa muito bem pensar que não se encontre objeto algum nele. Ele é, portanto, considerado a condição da possibilidade dos
fenômenos e não uma determinação dependente destes.
O psicólogo Jean Piaget mostrou, no meio do século XX, através de alguns experimentos, que
o conceito de espaço não é tão inato assim. Segundo ele, as crianças nascem com um conceito
muito diferente de espaço e de tempo, e que idéias bem simples como a permanência dos objetos
no espaço (isto é, você pressupor que um objeto continua existindo mesmo depois de, digamos,
ele ser escondido atrás de outro objeto) não nascem junto com as crianças. Os conceitos normais
de espaço e de tempo, segundo ele, são adquiridos ao longo dos dois primeiros anos de vida.
Outra saída para o problema do espaço é transformá-lo em um objeto físico, com propriedades. Isso foi feito, também, por muitos filósofos ao longo da história. Para citar poucos, podemos
ficar em Newton, que também já citamos no Volume III. Para ele, o espaço era um ente absoluto
e imutável, que não interagia com nada. Mas ele desempenhava um papel importante na ordem
das coisas: como Deus é onipresente, ele está, de alguma forma, em cada ponto do espaço. Assim, Deus sabe, a todo instante, a posição de toda porção de matéria no Universo. Desta forma,
podemos dizer que o espaço é como se fosse o órgão sensível de Deus.
No século XIX, também, o espaço era imaginado como preenchido de um fluido muito sutil,
chamado éter luminífero, que se confundia com o próprio espaço. Esse seria o fluido do qual
as ondas eletromagnéticas, como a luz, seriam vibrações. Entretanto, as tentativas de detecção
deste éter foram fracassadas; a idéia foi abandonada por isso e também porque as idéias físicas
sobre o espaço mudaram rapidamente, no início do século XX.
Com a Relatividade Geral formulada por Albert Einstein, o espaço e o tempo (mais precisamente, pensados juntos - o espaço-tempo) deixavam de ser repositórios absolutos e pré-fixados,
como concebido por Newton; porque, agora, espaço e tempo são moldados pela matéria e pela
energia que nele estão contidas, e passam a ser, eles mesmos, personagens ativos na dinâmica do
universo2 .
O próprio tempo, nesse universo, passa a ser pensado como mais uma dimensão. Assim, em
vez de pensarmos em um universo que tem um espaço de três dimensões e no qual o tempo
flui, pensamos logo em um espaço-tempo de quatro dimensões. A idéia de tratar o tempo como
similar a uma dimensão espacial não é nova (certamente é mais antiga que Einstein); ela já é
naturalmente sugerida pela nossa linguagem; no dia-a-dia, usamos muitos termos espaciais para
caracterizar relações temporais. Isso aparece quando dizemos que alguém está “à frente do seu
tempo”, ou que uma mágoa passada “ficou para trás”, ou ainda quando falamos em viagens no
tempo. É seguindo o mote deste último assunto que aparece, em um romance de ficção científica
do século XIX, uma explicação do espaço + tempo como um espaço quadridimensional que não
poderíamos deixar de citar:
– Um cubo instantâneo pode existir?
– Não consigo seguir você, – disse Filby.
– Um cubo que não dure absolutamente nenhum tempo pode ter uma existência real?
Filby ficou pensativo.
– Claramente, qualquer corpo real deve se estender em quatro direções: deve ter
Comprimento, Largura, Espessura e Duração, – prosseguiu o Viajante do Tempo –
Mas por uma enfermidade natural da carne, a qual vou lhes explicar em um momento,
tendemos a passar por cima desse fato. Há, na realidade, quatro dimensões, três das
quais chamamos de planos do espaço, e uma quarta, o Tempo. Existe, no entanto,
2 Uma das inúmeras conseqüências disso é que a homogeneidade e a isotropia do espaço-tempo passam a estar diretamente associadas à homogeneidade e à isotropia da própria distribuição da matéria-energia. Se a matéria se concentra
mais em uma certa parte do espaço, essa parte fica mais deformada que as outras.
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uma tendência a formar distinção irreal entre aquelas três dimensões e esta, porque
nossa consciência se move intermitantemente em um único sentido, ao longo dessa
última dimensão, do começo ao fim de nossas vidas.
– Isso – disse um homem muito jovem, fazendo esforços espasmódicos para acender
seu cigarro sobre o lampião – isso... está muito claro, realmente.
– Agora, é interessante que isso seja tão amplamente negligenciado – continuou o
Viajante do Tempo, com um leve acesso de alegria – Eis realmente o que se entende
por Quarta Dimensão, embora algumas pessoas que dela falam não saibam o que
dizem. É apenas uma outra maneira de olhar para o Tempo. Não há nenhuma
diferença entre Tempo e qualquer uma das três dimensões do Espaço, exceto a de
que nossa consciência se move ao longo dela. Mas alguns tolos tomaram conta do
lado errado da idéia.
H. G. Wells, A Máquina do Tempo
Mas para entender melhor essa idéia, precisamos entender melhor a idéia de dimensão3 .

3.1

Dimensões do Espaço

Uma definição não rigorosa de dimensão seria “uma direção na qual certo objeto possui uma
medida, um comprimento”, assim existem corpos que se entendem por uma, duas, três, quatro,
. . . n dimensões.
Uma linha só possui uma dimensão, podemos medi-la em metros, e em qualquer outra direção será infinitamente fina, com comprimento nulo.
Um quadrado já possui duas dimensões, pode ser medido em metros quadrados e possui
comprimento e largura, porém também não possui altura. Note que, a partir da segunda dimensão, já podemos imaginar outras formas para uma figura contida nele (triângulos, círculos. . . )
quanto mais dimensões tiver um espaço, maior variedade de formas teremos.
Um cubo possui todas as 3 dimensões a que estamos acostumados, e pode ser medido em
metros cúbicos. Uma linha pode ser colocada em um plano ou em um espaço, assim como
um triângulo pode ser desenhado dentro de um cubo, mas não o contrário, pois não é possível
encaixar um objeto em um espaço que tenha um número menor de dimensões.

Também podemos associar a cada dimensão um eixo que se estende por essa direção; assim,
toda vez que quisermos incluir uma nova dimensão, basta desenharmos um novo eixo perpendicular a todos os outros já desenhados! Simples, não?
3O

texto da seção seguinte foi baseado no site http://www.silvestre.eng.br/astronomia/artigos/bigbang/ e caso você
tenha se interessado pela 4a dimensão, você pode encontrar mais detalhes e informações lá.
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Nessa figura vemos 3 eixos perpendiculares entre si, portanto, uma figura que representa
um espaço tridimensional, semelhante ao nosso. Se quisermos imaginar uma quarta dimensão,
precisamos incluir um quarto eixo que seja perpendicular a esses três, tente imaginá-lo!
Por mais que você procure, não vai encontrar. Não há lugar para ele, ou, melhor dizendo,
não há espaço para ele. Isso está ligado a uma característica física do nosso espaço, e como nós
vivemos nele, jamais seremos capazes de visualizar uma quarta dimensão. Porém isso não nos
impede de imaginarmos as características dos objetos de 4 dimensões.
O truque está em fazermos analogias com as dimensões que já conhecemos, e assim “avançarmos um passo” para a quarta dimensão. Por exemplo, como já foi dito, linhas são medidas
em m, quadrados em m2 , cubos em m3 . O próximo objeto da série é algo a que chamamos de
hipercubo e tem um hipervolume medido em m4 .
Mais uma analogia: dois segmentos de reta (1D) podem ser ligados através de um ponto(0D), e
sua rotação em torno desse ponto é possível em um plano (2D). Da mesma forma, dois quadrados
(2D) podem ser ligados através de um segmento de reta (1D) e só poderão girar em um espaço
(3D). O próximo passo é imaginar dois cubos (3D) que podem ser unidos através de quadrados
(2D), e de alguma forma eles podem girar em torno dessa junção, entrando em um mundo
4D. Nós não podemos ver isso, assim como a rotação de dois quadrados no espaço 3D seria
impossível para um ser que vivesse em duas dimensões e não conhecesse a terceira.

3.1.1

O Hipercubo

Um hipercubo tem uma dimensão extra, a quarta. Ele é muito mais do que um cubo. Para
ter uma pálida idéia do que ele é, saiba que um hipercubo é tão mais do que um cubo quanto
um cubo é mais do que um quadrado. Se você fatiar um cubo com cortes planos paralelos a uma
face, pode obter uma infinidade de quadrados. Da mesma forma, se você fatiar um hipercubo
adequadamente, pode obter uma infinidade de cubos. O problema aqui é que, se você usou um
plano (2D) para cortar um cubo, vai ter que usar um espaço 3D (hiperplano) para cortar um
hipercubo. Se a sombra de um cubo é uma figura plana, com área (2D), então a sombra de um
hipercubo é um sólido comum, com volume (3D). Como a sombra de um cubo pode ser um
quadrado, a sombra de um hipercubo pode ser um cubo, dependendo apenas das circunstâncias.
Mas, se você projetou a sombra de um cubo sobre um plano, vai ter que projetar a sombra de um
hipercubo sobre um espaço tridimensional.
Um ponto só possui um vértice. Quando ele é deslocado no comprimento ele cria um segmento de reta, com dois vértices. Quando o segmento é deslocado na largura ele cria um quadrado, com quatro vértices, e esse quadrado cria um cubo com 8 vértices, quando deslocado
na altura. Assim, um hipercubo é formado deslocando-se um cubo na quarta dimensão, e terá
16 vértices.
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Agora as arestas: Um segmento de reta possui uma aresta e dois vértices, quando desloca-se
para formar um quadrado o seu segmento forma outro segmento, e cada um dos seus vértices também cria um segmento, formando o quadrado com 4 segmentos. Quando o quadrado
desloca-se para criar o cubo, cada um de seus 4 segmentos forma um novo segmento, assim
como seus 4 vértices, criando 8 novas arestas, o cubo possui 12 arestas. Se o cubo for deslocado
para a quarta dimensão para criar o hipercubo, ele terá mais 12 arestas, e outras 8 arestas, ligadas
aos 8 vértices do cubo original, portanto o hipercubo possui 32 arestas.
O cálculo das faces é igual. Um quadrado possui uma face, ao formar o cubo a sua face criará
uma nova face, assim como suas 4 arestas, então o cubo possui 6 faces. Quando o cubo criar o
hipercubo, suas 6 faces criarão mais 6 faces, e suas 12 arestas também criarão 12 faces, então o
hipercubo possui 24 faces.
O hipercubo possui algo novo: células. O cubo possui 1 célula, que criará uma nova célula
cúbica no hipercubo, assim como suas 6 faces, portanto o hipercubo possui 8 células.
Cada vértice do cubo está ligado a 3 arestas (os 3 eixos perpendiculares), então cada um dos
vértices do hipercubo estão ligados a 4 arestas; cada uma das arestas estão ligadas a 3 faces e cada
uma das faces estão ligadas a 2 células (lembre-se que dois cubos ligados por uma face podem
girar livremente pela 4a dimensão!)

Existe outra maneira de calcular estes elementos, usando o formalismo da Álgebra Linear
(planos cartesianos, coordenadas, etc.) e assim podemos até mesmo estender nosso racionínio a
mais dimensões, sem nos forçarmos a "imaginar"um mundo com várias dimensões. É interessante
notar que apesar de nossa imaginação nos abandonar no estudo de múltiplas dimensões, a nossa
matemática continua funcionando perfeitamente.
Imagine um quadrado de lado 1. Repare que podemos colocar este quadrado na origem de
um plano cartesiano, de forma que um de seus vértices esteja na origem, no ponto (0,0). Assim,
seus outros três vértices serão os pontos (0,1), (1,0) e (1,1). Podemos fazer o mesmo com um
cubo, em um sistema de três eios: seus vértices serão representados por (0,0,0), (1,0,0), (0,1,0),
(0,0,1), (1,1,0), (1,0,1), (0,1,1), (1,1,1). Ou seja, serão representados pelas trinas (u1, u2, u3), onde
cada variável pode assumir dois valores (zero ou um). Isso dá 2 · 2 · 2 = 23 = 8 vértices. Daqui
fica fácil ver que os vértices do hipercubo podem ser representados por quádruplas (u1, u2,
u3, u4), variando desde (0,0,0,0) até (1,1,1,1) - que são dois vértices opostos, ligados por uma
hiperdiagonal. Entao, serão 24 = 16 vértices. Para um cubo de n dimensões, fica fácil ver que
serão 2n vértices.
Já para as arestas, o jogo é um pouco mais sutil. Primeiro, poderíamos pensar que arestas
são segmentos que ligam vértices; mas nem todo par de vértices é ligado por arestas (um contraexemplo foi o citado acima, com a hiperdiagonal, ou qualquer outra diagonal). Refinando isso,
dá pra dizer que arestas são segmentos que ligam vértices que só têm uma coordenada diferente.
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Uma aresta transforma um 0 em um 1.
Então fazemos assim: existem as arestas que mudam a primeira coordenada, que podemos
representar da forma (x, u2, u3, u4), em que x é a coordenada mudada por estas arestas (0
para 1). Computando u2, u3 e u4, vemos que são 8 arestas desse tipo. Mas podemos repetir o
memos argumento com as outras quatro coordenadas, e então seriam 4 · 8 = 32 arestas. Para n
dimensões, nosso argumento levaria a n · 2n−1 arestas.
Podemos argumentar de outra forma também: em um N-Cubo, de cada vértice saem n arestas,
pois são n coordenadas a serem modificadas. Isso vale pra todas as 2n arestas, mas no fim temos
que dividir o resultado por dois (já que, fazendo assim, acabamos contando todas as arestas duas
vezes, saindo de A para B e de B para A). E chegamos ao mesmo resultado.
Com as faces, fazemos algo análogo, sabendo que cada face é definida por quatro vértices, que
são todos os que variam duas coordenadas específicas. Assim, podemos representar na forma
(x, y, u3, u4), tomando todos os pares de vértices para variarmos. Assim, teríamos 6 · 2 · 2 = 24
faces. Para quem já estudou análise combinatória, é fácil ver que, em N dimensões, o numero de
faces é (N, 2 a 2)·2n−2 faces, o que resulta em n · (n − 1) · 2n−3 faces. Podemos também pensar
que de cada aresta partem N − 1 faces, que são as variações de coordenadas de seus dois vértices.
Depois, é só dividir por 4, pra descontar o fato de que cada face foi contada 4 vezes.
Fazemos o mesmo tipo de raciocínio pro que quisermos, até chegarmos ao lado. Podemos
definir como lados de um n-cubo os objetos (n-1)-dimensionais nos quais ele pode ser dividido.
Assim, os lados de um quadrado são arestas, como os lados de um cubo são faces (quadrados),
e os lados de um hipercubo são cubos.
n-Cubos são nada mais que pedaços fechados de espaço, cercados por (n-1)-Cubos encaixados. Assim, precisamos de dois (n-1)-Cubos encaixados para cada dimensão que tivermos, se
quisermos criar um interior fechado. Assim, um quadrado possui duas arestas fechando na vertical, encaixadas em outras duas que fecham na horizontal. O mesmo pra um cubo, nos três
eixos. Assim, um n-Cubo possui 2n lados. Um hipercubo possui 8 cubos.

Podemos, ainda, pensar nas projeções. Imagine um cubo com uma lâmpada em cima, veja
como ficaria sua sombra no plano 2D:

Figura 3.1: Um cubo e sua sombra em um plano

Na figura seguinte, vemos como seria a sombra de um hipercubo no espaço 3D. Essa é a melhor forma de representarmos um hipercubo; podemos até contar o número de vértices, arestas,
faces e células. Mas isso não é um hipercubo, é impossível para nós visualizarmos um hipercubo! Isso é apenas uma sombra distorcida de um hipercubo em um espaço tridimensional. Os
ângulos não são perpendiculares, e nem todas as arestas são do mesmo tamanho. Dizer que isso
é um hipercubo seria a mesma coisa que dizer que aquela sombra da figura de cima é um cubo!
28

Volume 5 - Cosmologia

Capítulo 3: O que é o Espaço?

Figura 3.2: A sombra de um hipercubo em um espaço

3.2

Espaço Curvo

Agora que já temos alguma noção da 4a dimensão, podemos tentar entender expressões como
“espaço curvo”. Novamente, vamos usar a ajuda da segunda dimensão em nossa analogia:
Imagine um universo 2D, infinitamente plano, com seres acostumados a ele, e que portanto,
não conhecem a terceira dimensão. Um dos seus habitantes poderia se deslocar infinitamente
por alguma direção. . . Agora, imagine uma situação semelhante em uma superfície curva, um
universo 2D finito, com raio constante. Nós, seres 3D, sabemos que essa forma é uma superfície
esférica, mas um ser 2D contido nela não conseguirá visualizá-la. Se ela tiver um raio de curvatura muito grande, confundirá os que nela vivem, que pensarão estar sobre um plano, do mesmo
modo como a Terra parece plana no nosso quintal. Esse ser iria girar eternamente sobre ela, sem
poder abandoná-la, pensando que está sobre uma reta e quase enlouquecendo quando volta ao
ponto de partida.
Nem existem linhas retas verdadeiras, do senso comum, nessa superfície. As suas “retas”
são círculos máximos, como a linha do equador e os meridianos da Terra, suposta esférica. É o
mais reto que se pode andar sem sair daquele universo. Essas linhas mais retas são chamadas de
geodésicas, correspondem à menor distância entre dois pontos da superfície e são uma melhor
definição, mais geral, para reta.
Esse espaço também apresentaria propriedades estranhas, por exemplo, nem todo triângulo
possui ângulos cuja soma seja 180o ! A soma de seus ângulos internos passa a depender de seu
tamanho (porém se esse espaço for muito grande, essa é uma propriedade difícil de se verificar)

Figura 3.3: Triângulo com 3 ângulos de 90◦ , ou seja, sua soma é 270◦ !

Um espaço 2D é uma superfície colocada em um espaço 3D (pelo menos). Imagine, então,
um universo 3D infinito, no qual exista um ponto singular, de grande densidade e grande temperatura, que vai gerar um universo com a forma de uma superfície esférica. Pense bem nisso, pois
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se o universo que vai nascer é 2D, o espaço 3D vazio ao redor daquela singularidade não pode
ser visto como espaço comum, já que os futuros seres 2D não terão acesso direto a ele. Por isso,
é melhor que ele seja encarado apenas como “o grande nada para onde o universo 2D bebê vai
poder crescer”. Para um futuro ser 2D inteligente desse universo, a época de existência da singularidade poderá ser apontada como a época em que não havia espaço, já que nenhuma superfície
estava presente ali.

Note como é possível o universo se expandir sem a existência de um “centro” dentro desse
universo. Os seres bidimensionais não possuem acesso à terceira dimensão, apesar de seu espaço ser curvo, ele é apenas composto pela superfície da esfera, portanto os seres desse espaço
continuam presos a uma superfície. Assim, o Big Bang pode ser entendido como a superfície
de uma esfera que se expande, porém no nosso caso a esfera seria uma hiperesfera e estaríamos
confinados ao seu volume.
Porém, o fato do espaço poder ser curvo e estar se expandindo não significa necessariamente
que ele seja semelhante a uma esfera. Ele pode ter outras curvaturas, inclusive negativas, gerando
outros formatos.

Figura 3.4: Diferentes curvaturas para o universo

Segundo a Relatividade Geral, a matéria influenciaria nessa curvatura, por isso que a medição
de parâmetros como a densidade de matéria e energia do universo influenciam tanto nas equações cosmológicas. (e a gravidade passa a ser entendida como os efeitos locais da deformação do
espaço por uma concentração de matéria).

3.3

Expansão do Espaço

Vamos ver em mais detalhes, então, como funciona a interpretação da expansão. Para isso,
precisamos primeiro definir o termo de forma mais precisa: vamos realizar um experimento
mental de fácil visualização (os mais céticos fiquem incentivados a realizá-lo na prática). Imagine
30

Volume 5 - Cosmologia

Capítulo 3: O que é o Espaço?

uma folha tamanho A4 feita de uma camada fina de borracha, presa em um tabuleiro de metal
bem maior que este papel. Para quem nunca realizou um experimento térmico com borracha,
vamos enunciar uma propriedade muito interessante: ao ganhar calor borracha se contrai; ao se
resfriar, ela se dilata!
Podemos medir a distância entre dois pontos quaisquer dessa folha (chamemos de pontos i
e j) por dois métodos distintos. No primeiro, criamos um sistema de coordenadas, desenhando
um par de eixos perpendiculares, X e Y, na folha e associamos dois números, ( xi , yi ) e ( x j , y j ), a
cada um dos pontos. A distância dos dois pontos neste caso, pelo Teorema de Pitágoras, é igual
a
q
Sxy = ( x j − xi )2 + (y j − yi )2
No segundo método, nós medimos a distância entre esses pontos diretamente, usando uma
régua que esteja à temperatura ambiente. Ao medir diretamente, obtemos um valor que denominaremos Sr . A pergunta central deste experimento consiste em questionar se é verdade afirmar
que Sr = Sxy , desde que calibremos os eixos do sistema de coordenadas e a régua no mesmo
sistema de unidades.
Para responder a essa pergunta, vamos deixar o tabuleiro de metal dentro de uma bacia de
água, cuja temperatura nós podemos controlar. Vamos então resfriar a água em cinco graus,
medir Sr e Sxy ; depois resfriar em mais cinco graus, medir novamente, continuar repetindo esse
processo até a água atingir zero grau Celsius. (Lembre-se de que é fundamental manter a régua
à temperatura ambiente!) Feito isso, nos deparamos com uma conclusão interessante: Enquanto
Sr cresce com a diminuição de temperatura (devido à dilatação da borracha em relação à régua),
Sxy se mantém inalterada! Se, ao invés de resfriar, tivéssemos aquecido a água de cinco em cinco
graus até ela atingir cem graus Celsius, então nós concluiríamos (i) que a borracha derrete antes
de cem graus, e (ii) que Sr decresce com o aumento de temperatura enquanto Sxy se mantém o
mesmo.
Lei empírica:
Um processo de expansão (contração) de uma superfície se caracteriza pela seguinte relação
entre Sr e Sxy :
Sr = a(t)Sxy
Onde a(t) é uma função crescente (decrescente) no tempo
Ao inflar um balão de ar, também observamos uma variação da distância entre dois pontos
medida diretamente por uma régua, sem que se altere a medida inferida por um sistema de
coordenadas em sua superfície.
Repare que a velocidade de afastamento ou aproximação entre os dois pontos, medindo com
a régua, é dada pela variação temporal de Sr :
dSr (t)
da
= Sxy
dt
dt
Uma conseqüência imediata do resultado empírico é a lei de Hubble, agora vista sob um novo
prisma.
V=

Lei de Hubble para expansão:
Num processo de expansão (contração) de uma superfície, a velocidade de afastamento (aproximação) entre os pontos é proporcional à distância entre eles, isto é
V = H ( t ) · Sr ( t )
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Figura 3.5: Universo-Balão em expansão.

Para a expansão do universo, as idéias são as mesmas. A função a(t), nesse caso, é chamada
fator de escala. Usando as equações da Relatividade Geral, podemos relacionar a(t) com a
densidade de massa do universo, e assim determinar, a partir da interação da matéria, a evolução
do universo em larga escala.
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O Universo é regido por que leis?
Mas afinal, o que faz o universo funcionar? Nos Volume III e IV vimos várias teorias sobre
como a natureza funciona. Vimos também que as teorias científicas pressupõem sempre que
o universo funciona seguindo leis simples. Dentro desse quadro, faz sentido perguntar quais
são as leis que funcionam para o universo em grandes escalas, bem como quais leis regem o
funcionamento do espaço e do tempo! Vejamos a seguir.

4.1

Princípio Cosmológico

O Princípio Cosmológico é o nome contemporâneo do pressuposto mais básico da cosmologia contemporânea. Sua formulação é bem simples: o Universo é homogêneo e isotrópico.
Homogeneidade quer dizer que todos os pontos do universo são equivalentes, não há nenhum observador privilegiado. Já assumir a isotropia significa dizer que todas as direções de observação
são iguais. Em termos mais técnicos: ser isotrópico é ser invariante por rotação; ser homogêneo,
invariante por translação. Repare que um universo que seja isotrópico em todos os seus pontos é
necessariamente homogêneo.
Os conceitos de homogeneidade e isotropia não tratam apenas de como a matéria se distribui dentro do Universo; esperamos homogeneidade e isotropia das próprias leis físicas, bem como
do próprio espaço. Há ainda uma outra versão mais forte do Princípio Cosmológico, o chamado
Princípio Cosmológico Perfeito, segundo o qual não só o espaço mas o tempo é também homogêneo
e isotrópico. Isso quer dizer que todos os instantes de tempo devem ser equivalentes, ou seja, que
não há nenhum observador privilegiado no tempo. Dessa forma, o universo deve ter tido sempre o mesmo aspecto, em larga escala. Esse ponto de vista está relacionado à teoria do Estado
Estacionário, conflitante com a teoria do Big Bang (conflito que será explorado nos próximos
capítulos).
Repare que o universo aristotélico definitivamente não era assim. As leis físicas não eram
as mesmas em todos os lugares, nem em todas as direções; eram umas para cima, nos céus, e
outras abaixo, na terra. E o próprio fato de ser um universo esférico o fazia geometricamente
inomogêneo e anisotrópico. Sem falar na tendência de todos os corpos caírem para o centro do
universo, o que tornava essa direção manifestamente diferente das outras, do ponto de vista físico.
Na verdade, a exigência dessas características é outra novidade da cosmologia pós-renascimento,
mais especificamente de Giordano Bruno: um universo infinito, em que o nosso sistema de esferas
é só mais um dentre outros inumeráveis que existem em volta de cada uma das estrelas visíveis
no céu. Um universo em que, estando em qualquer lugar e olhando para qualquer direção, as
mesmas coisas são vistas (ele mesmo faz especulações sobre o que veriam nos céus habitantes de
outros sistemas estelares).
33

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 5 - Cosmologia

Mais tarde, a exigência nesse sentido aumenta: para Galileu era fundamental que todo o
universo estivesse submetido às mesmas leis físicas, aspecto que já exploramos no Volume II
(Lembre-se que a idéia de lei natural ainda não era uma idéia corrente na época de Giordano
Bruno). O universo de Newton é a concretização dessas duas concepções. O próprio espaço,
pensado como algo absoluto, era infinito, “igualmente estendido em todas as partes”, usando as
palavras dele. No universo newtoniano, mesmo que toda a matéria estivesse concentrada em um
bastão, ainda assim o espaço seria homogêneo e isotrópico porque, em princípio, o bastão não
teria nenhum lugar especial para ocupar, nem nenhuma direção preferencial ao longo da qual se
estender. Para Newton, era justamente nessa indiferença espacial que residia a liberdade criadora
de Deus1 .

4.2

Relatividades de Einstein

A física newtoniana é suficiente para descrever o mundo a que estamos acostumados, porém
em situações que envolvem altas energias (grandes velocidades e massas) o mundo se torna um
pouco diferente do qual o nosso senso comum está acostumado. Assim, para a compreensão do
universo em uma escala cosmológica ,precisamos de uma nova mecânica. Este papel é suprido
pelas Relatividades.
A partir do famoso trabalho de Einstein em 1905, a concepção moderna de espaço e de tempo
foi sendo modificada. Aquela teoria exigia, para que os fenômenos (especialmente os eletromagnéticos) funcionassem de acordo com a Teoria de Maxwell, bem como de acordo com os novos
experimentos, era necessário que as medidas de tempo fossem diferentes para cada observador, dependendo de sua velocidade. Esta foi a Primeira Relatividade, depois conhecida como
Relatividade Restrita. Os detalhes quantitativos disto são desenvolvidos no Apêndice A.
Mas o que interessa para a discussão cosmológica é a Segunda Relatividade, ou Relatividade
Geral, desenvolvida também por Einstein e publicada em 1917. Se a primeira relatividade
adaptava as três leis de Newton ao novo contexto de tempo variável e de uma nova forma de
encarar como se mede fenômenos físicos, então a segunda relatividade adapta a estes princípios
uma Teoria da Gravitação. É nessa teoria que o espaço-tempo passa a ser um ente ativo, na
interação com a matéria. Nesse tipo de universo, a gravitação mesmo passa a poder ser pensada
de outra forma, como resultado de deformações na geometria do espaço-tempo (acho que todos
conhecem a imagem clássica de uma bola de boliche pousada sobre um tecido, alargando o tecido
em volta dela). Ou, nas palavras do Range:
A gravidade não é uma força, é uma experiência. É um conjunto de ações e comportamentos observados. O papel da ciência é formular uma teoria para explicar coerentemente o que está por trás dessas observações e experiências. Newton propôs uma
explicação: uma força que se propaga instantaneamente, inerente à massa. Einstein
propôs uma explicação alternativa, a curvatura do espaço-tempo.
Ao contrário da Relatividade Restrita, que pode ser compreendida por qualquer estudante
de ensino médio, a Relatividade Geral introduzira dificuldades matemáticas consideráveis. Ela
tem que lidar com conjuntos de quatro coordenadas (três espaciais e uma temporal) que se transformam em cada ponto. Então, todas as suas equações são escritas usando um tipo de matriz
1 Isso aparece na análise de Koyré das cartas entre Newton e Leibniz. Leibniz advogava uma necessidade racional para
cada coisa existente, não tendo Deus criado algo de certa forma, se pudesse criar de qualquer outra. Foi isso que o levou
a defender que espaço e tempo são apenas grandezas relativas, medidas umas em relação a outras - Deus não teria razão
por ter posto as coisas em uma posição ou em outra. Os newtonianos, por outro lado, defendiam a liberdade de Deus em
criar. Ele não precisa de uma razão para fazer algo; ele pode escolher. Desse modo, a defesa da liberdade leva à defesa
do empirismo: se as ações não são determinadas pela razão, só podemos conhece-las observando.
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generalizada (que poderia ser representada por um hipercubo, enquanto matrizes podem ser representadas por quadrados – números em linhas e colunas), chamada tensor. Compreender uma
dinâmica escrita sob forma tensorial exige muito tempo de treinamento matemático especifico, e
definitivamente não é uma leitura acessível a qualquer um. Provavelmente, este aspecto ininteligível da Relatividade Geral contribuiu para a mitificação da teoria como algo sobre-humano e de
Einstein como um gênio sem precedentes.
Além disso, na medida em que a Relatividade pretendia descrever a própria natureza, sua dificuldade matemática fez com que as discussões cosmológicas adentrassem um círculo fechado,
accessível apenas aos iniciados. A partir de então, palavras podiam ajudar pouco a cosmologia;
os filósofos já não tinham mais papel também nesta área. Assim nasce o que se chama cosmologia
moderna, e os únicos autorizados a explorá-la eram os membros de departamentos de física das
universidades e centros de pesquisa.
Vamos então ver os primeiros modelos de Universo desenvolvidos a partir da Relatividade
Geral.

4.2.1

Colapso e Constante Cosmológica

Uma história que muitos devem conhecer é a de que as soluções originais das equações de
Einstein levavam a um modelo de um universo que estaria se contraindo pela sua própria gravidade. Isso é natural de se pensar, mesmo em um universo newtoniano: se toda a massa tende
a se atrair, a distribuição total de massa no universo deve assumir volumes cada vez menores.
E como a geometria do espaço-tempo, na Relatividade, é determinada pela sua distribuição de
massa, então o universo como um todo deve se contrair.
O próprio Newton já havia percebido o problema do colapso de um universo regido pela
gravidade, e propôs que o Universo fosse infinito, com infinitas estrelas cercando um certo corpo.
Assim, a força gravitacional total se anularia. Houve ainda alguns autores que propuseram
alterações na fórmula matemática da força gravitacional, como Von Neuman e Seeliger, que no
fim do século XIX propuseram uma queda exponencial da força gravitacional com a distância
(perceptível apenas em distâncias muito grandes).
F=

GMm −Λd
e
d2

Seeliger havia estudado contagens das estrelas em 1911, que indicavam que a densidade do
Universo tenderia a zero para distâncias maiores do que aproximadamente 8000 anos-luz do
nosso Sistema Solar (como vimos, isto está associado ao Grande Debate, aos limites da nossa
própria galáxia). Einstein conhecia estas tentativas de alterar a gravitação de Newton. Ele talvez
não conhecesse esses dados observacionais, mas este era o estado do conhecimento científico em
sua época.
Então, para evitar esta contração prevista pelas equações, Einstein inseriu arbitrariamente
uma constante cosmológica, negativa, que neutralizasse o efeito gravitacional global, levando
de volta à solução razoável de um universo estático. Essa constante cosmológica não poderia ser
medida localmente, mas só se manifestaria como um efeito global. Citando Roberto Martins:
Assim, o que Einstein fez foi introduzir um ‘truque’ na teoria, que não tinha justificativa física nenhuma, pois jamais se havia observado nenhum tipo de repulsão
associada à gravitação. Não havia justificativa física para introduzir essa idéia. Nesse
sentido, a introdução da ‘constante cosmológica’ não foi muito bem recebida. No entanto, como era uma alteração aceitável, do ponto de vista matemático, acabou sendo
admitida – não como uma realidade, mas como uma possibilidade a ser investigada.
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Mas, por essas imprevisiblidades que marcam a história das idéias humanas, pouco tempo
depois a idéia de universo em expansão passou a ser dominante, contando mesmo com o apoio
observacional da Lei de Hubble. Einstein, antes um defensor fervoroso da idéia de que o Universo
é estacionário, veio a se retratar diante da comunidade científica e do público (do público, sim,
porque então, já nos EUA, Einstein se tornou uma grande celebridade da mídia), dizendo que
a constante cosmológica tinha sido “o maior erro de sua vida”. Contudo, de forma ainda mais
curiosa, a idéia de uma constante cosmológica repulsiva voltou à cosmologia contemporânea, a
partir do problema da Energia Escura. Voltaremos a isto daqui a alguns capítulos.

4.2.2

O Universo de De Sitter

Os trabalhos citados de Einstein (a Relatividade Geral em 1917 e o modelo de universo com
constante cosmológica em 1919) foram publicados durante a Primeira Guerra Mundial; desta
forma, em um primeiro momento, estes trabalhos não ficaram muito conhecidos fora da Alemanha. No entanto, como a Holanda manteve-se neutra durante a guerra, o cientista holandês
Willem de Sitter pôde manter contato com Einstein.
De Sitter encontrou outra solução para as equações de Einstein, que inicialmente chamou de
solução B (a solução de Einstein era a solução A), hoje conhecida como Universo de De Sitter. Este
modelo consiste num Universo sem matéria!
Pode parecer bobo fazer contas para um Universo sem matéria, mas na verdade a densidade
de matéria no Universo é muito pequena, de forma que considerar essa densidade nula pode ser
uma aproximação razoável. A solução de De Sitter também continha a constante cosmológica,
cujo efeito seria equivalente a uma força repulsiva, numa analogia newtoniana. Funciona do
seguinte modo: uma partícula observada à distância r de um observador pareceria afastar-se
aceleradamente com o tempo. A aceleração correspondente valeria:

a=

Λc2 r
3

Uma distinção pode ser feita agora entre os modelos de universo propostos por Einstein e por
de Sitter. O universo de Einstein era “matéria sem movimento” enquanto que o universo de De
Sitter era “movimento sem matéria”.
Mas De Sitter não interpretou isso como se os corpos estivessem realmente se afastando por
causa da expansão do espaço; para ele, isso era um efeito particular da métrica do espaçotempo descrevendo esse tipo de universo. Ele escreveu: “As linhas espectrais de várias nebulosas
distantes devem, portanto ser sistematicamente desviadas em direção ao vermelho, dando origem
a uma velocidade radial falsa” (no original, spurious radial velocity), o que ficou conhecido como
Efeito De Sitter. Esse é o mesmo efeito que foi comprovado observacionalmente mais tarde e
ficou conhecido como “Lei de Hubble”, como discutido no último capitulo.
Modernamente, interpretamos o Universo de De Sitter como um Universo em expansão, cujo
raio aumenta exponencialmente.
De Sitter fazia parte da Royal Society de Londres, uma importante academia científica britânica, da qual Newton já tinha sido presidente. Após publicação de De Sitter, seu modelo de
Universo (e, de carona, o de Einstein) tornaram-se populares no meio científico; vários outros
pesquisadores passaram a investigar soluções para as equações de Einstein. Dentre eles, podemos citar Friedmann, Robertson, Walker, Tolman, Lemâitre, Eddington, McCrea e Mc Vittie
(estudantes de Eddington). De qualquer forma, o que ficava estabelecido é que, então, “modelos
de universo” passam a ser sinônimos de “soluções tensoriais para as equações de Einstein da
Relatividade Geral”.
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Modelo de Friedmann

Os modelos que se tornaram mais importantes na cosmologia das décadas seguintes foram
os do matemático russo Alexander Friedmann. Ele trabalhou com modelos de universos em
expansão que desaceleravam pela gravidade. A taxa de desaceleração dependeria da quantidade
de massa no universo. No entanto, sua teoria é muito mais matemática do que física. Ele
estava interessado em explorar as soluções das equações de Einstein, mas não em interpretá-las
fisicamente. Tanto que em seu trabalho há soluções cuja densidade é negativa, que não tem
significado físico . Ele acreditava que o conhecimento disponível na época sobre o universo
não seria suficiente para decidir qual das possíveis soluções seria a correspondente ao nosso
universo. Assim, não se pode dizer que Friedmann descobriu o universo em expansão, mas sim
um universo em expansão.
Para uma abordagem simplificada da idéia, suponhamos um universo inicialmente esférico,
com densidade uniforme e que obedeça à mecânica newtoniana (apesar de Friedmann ter deduzido seu modelo da Relatividade Geral, como dito). Tomemos, então, uma partícula a uma
distância r do centro dessa esfera. Se ela tiver, graças à expansão do universo, uma velocidade
menor que sua velocidade de escape, ela (e o resto do universo) começará a ser puxada para o
centro, com o universo se contraindo até colapsar. Se a velocidade for igual ou maior, o universo
continua se expandindo indefinidamente. Em termos algébricos: a velocidade necessária para a
partícula escapar da gravidade gerada pela parte interna do universo, relativa a ela, seria:
r
v=

2GM
r

onde M é a massa interna à nossa partícula, M = 34 πρcrit r3 , e ρcrit é a densidade crítica do
universo, para a qual nossa partícula tem de fato velocidade de escape. Assim, escrevemos:
r
v=

8πGρcrit r2
3
v2
=⇒ ρcrit =
· 2
3
8πG r

Substituindo ainda a Lei de Hubble:
H0 =

3H02
v
=⇒ ρcrit =
r
8Gπ

Temos nossa estimativa para a densidade crítica. Fizemos várias hipóteses não muito confortáveis, e também usamos a Gravitação Universal de Newton em vez da Relatividade Geral de
Einstein. Apesar disso tudo, os cálculos relativísticos (feitos depois de Friedmann; na época dele,
não existia constante de Hubble) não dão um resultado muito diferente2 .
Assim, dependendo da densidade crítica, temos três tipos de geometrias de universo, como
mostrados no gráfico abaixo: o fechado, em que o universo pára de se expandir em algum instante e passa a colapsar; o marginalmente aberto (ou fechado), de geometria plana, que continua
a se expandir, e tende se tornar estático quando sua idade tende a infinito (isto é, tem o universo estático como limite); e o aberto, cuja velocidade de expansão continua sempre crescendo,
desaceleradamente.
Aproveitando essa analogia com a gravitação newtoniana, podemos comparar os 3 possíveis
casos de evolução do universo com os de um objeto sob um campo gravitacional, por exemplo,
uma pedra sendo jogada para cima. O mais comum é que ela seja desacelerada pela gravidade,
até parar de subir e depois cair (universo fechado), porém, se sua velocidade for igual a velocidade de escape, sua velocidade irá tender a zero, mas a pedra nunca vai voltar a cair (universo
marginalmente aberto); se sua velocidade for ainda maior, a pedra irá escapar da Terra ainda
com velocidade positiva (universo aberto). Entretanto, o que observamos no universo atual não
2 Veja

uma descrição mais completa da primeira equação de Friedmann no capítulo ??.
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Figura 4.1: Possíveis evoluções do universo.

é nenhuma dessas três coisas, mas algo mais bizarro: ao invés de ser desacelerada, a pedra acelera mais e mais, enquanto sobe! Esse é o estranho problema da Energia Escura, ao qual ainda
voltaremos.
Vemos ainda na figura que o universo tem um começo no tempo. Esta idéia de idade do
Universo foi uma novidade discutida por Friedmann; ele chegou a estimá-la em dezenas de
bilhões de anos, mas reconhecendo que os dados experimentais disponíveis na época não eram
adequados para se fazer uma estimativa precisa.
Vemos ainda no gráfico que, quando o tempo tende a zero, o raio do universo tende a zero.
Exatamente no início, o raio do Universo seria nulo, o que o corresponde a uma densidade
infinita! Esse estágio inicial do universo muito denso e com raio muito pequeno ficou conhecido
como singularidade. O conceito aparece nos trabalhos de Friedmann mas não é explorado por ele.
Einstein leu os trabalhos de Friedmann no começo da década de 20 e enviou respostas. Conforme dissemos, Einstein achava abominável a idéia de um universo em expansão. Inicialmente,
alegou haver erros nas contas de Friedmann, mas este as defendeu adequadamente, mostrando
que as contas estavam corretas. Einstein então se retratou, mas só admitiu a possibilidade matemática das soluções de universo em expansão; continuou adepto do universo estacionário.
No entanto, apesar de terem sido publicados numa revista de prestígio, e terem recebido
duas respostas de Einstein (que já era uma celebridade internacional), seu trabalho não teve
nenhum impacto na época, sendo reconhecido tardiamente. É tentador vê-lo como um visionário,
mas devemos ser cautelosos para não olhar para os resultados de seu trabalho com a visão
contemporânea.

4.3

Modelo Padrão

Hoje em dia prevalece na cosmologia um modelo padrão, resultado de todos os debates
realizados nos capítulos anteriores. Suas hipóteses fundamentais são as seguintes:
• O universo é, em larga escala, homogêneo e isotrópico;
• A gravitação funciona segundo a Teoria da Relatividade Geral;
• A matéria do universo na escala de centenas de megaparsec se comporta como um fluido perfeito (i.e.,
sem viscosidade), cujos componentes interagem apenas através da interação gravitacional.
• O universo teve um início, um instante inicial de criação. Esse instante sintetizou os elementos
químicos fundamentais do universo.
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Em outras palavras, o modelo padrão se sustenta numa pilha de pressupostos teóricos, montados um em cima do outro: Princípio Cosmológico → Relatividade Geral → Modelos de Friedman, Robertson e Walker → Teoria do Big Bang. Esta última, como vimos, se sustenta sob três
pilares observacionais: Lei de Hubble, Abundância de Elementos no Universo, Radiação Cósmica
de Fundo.
Portanto, já que usa o Big Bang e teorias de nucleossíntese primordial, o Modelo Padrão
se sustenta nas duas grandes teorias físicas do século XX: a Relatividade Geral e a Mecânica
Quântica. Pelo lado da primeira teoria, vejamos suas equações básicas.
Primeira equação de Friedmann
H 2 (t) =

8πG
Kc2
ρ(t) − 2 ,
3
a (t)

onde H (t) é o parâmetro de Hubble, G a constante da Gravitação, c a velocidade da luz, a(t) é
o fator de escala (discutido no capítulo 2), ρ(t) é a densidade de energia (que inclui a densidade
de massa) e K é a constante geométrica, que nos diz o quão curvado é o espaço-tempo em
determinada região.
Analisando o caso de um universo onde a constante geométrica K é igual a zero, essa equação
nos informa como a densidade de energia do universo se relaciona com o parâmetro de Hubble
(quando falamos da Lei de Hubble, nós adiantamos que H (t) dependia da densidade de massa,
que é uma componente da densidade de energia do universo).
Caso particular da primeira equação de Friedmann: Num universo onde K=0,
H 2 (t) =

8πG
ρ(t)
3

Ainda precisamos conceituar de forma mais precisa densidade de energia. Diferentemente
da densidade de massa, esse termo leva em conta não só a massa do universo. Ele também
leva em conta a soma da energia de todas as partículas do cosmo, que inclui a energia cinética,
energia potencial e energia térmica, por exemplo. Para entender como a energia dos átomos,
moléculas, planetas, estrelas, galáxias, quasares, etc. influencia o comportamento do universo em
larga escala, vamos lançar mão de uma das fórmulas mais famosas da física, abaixo.
Lei da Relatividade Especial
Existe uma relação entre a energia de um corpo e sua massa inercial, dada pela seguinte fórmula:
E = mc2
Princípio de Equivalência
A razão entre a massa inercial de um corpo e sua massa gravitacional é sempre igual a 1.
Essas duas leis, interpretadas em conjunto, nos informam que a energia uma partícula também deve ser levada em conta na hora de calcular sua massa gravitacional. Isto significa, por
exemplo, que a energia cinética, potencial e térmica de um corpo contribuem para o aumento da
força gravitacional exercida por ele em outras partículas. Entendida a interpretação física dessas
leis, a presença da densidade de energia nas equações da cosmologia é melhor justificada.
Antes de introduzir a segunda equação de Friedmann, uma observação é pertinente. Utilizando a definição do parâmetro de Hubble, nós podemos relacionar, sem rigor, a primeira
equação de Friedman ao teorema de conservação da energia mecânica de Newton.
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G

4πa3 (t)
3

ȧ2 (t)

a(t)
GM
a(t)

−
2

−


ρ(t)

= −Kc2

= −Kc2

Essa analogia newtoniana nos permite utilizar conceitos da mecânica celeste para obter certa
intuição sobre a relação entre a “massa gravitacional do universo” e o seu destino futuro. Órbitas
fechadas, parabólicas ou hiperbólicas obtidas nos casos E < 0, E = 0 e E > 0 representam nesse
contexto os três futuros previstos por Friedmann, como vimos anteriormente.
Segunda equação de Friedmann
d2 a ( t )
dt2

a(t)

=−

4πG
3


ρ(t) +

3p(t)
c2



onde H (t) é o parâmetro de Hubble, G a constante da Gravitação, c a velocidade da luz, a(t)
é o fator de escala, ρ(t) é a densidade de energia (que inclui a densidade de massa) e p(t) é
densidade de pressão exercida pelo “gás de galáxias”.
Uma conseqüência das duas leis de Friedmann é o valor da derivada da função de Hubble:


dH (t)
4πG
3p(t)
=−
ρ(t) + 2
dt
3
c
Esta equação será explorada quando falarmos de energia escura.

40

Capítulo 5

Como o Universo nasceu?
O Universo teve uma origem ou sempre existiu? Essa é uma das questões mais antigas sobre
o Universo em geral. Enquanto um Universo que existe desde sempre pode ser angustiante, um
Universo criado traz problemas filosóficos difíceis: Quem criou o Universo? E quem criou o
criador do Universo? Um debate parecido com esse foi firmado ao longo do século XX entre os
cosmólogos. Vejamos em mais detalhes.

5.1

O início: Lemaître

Georges Lemâitre foi um padre cosmólogo belga, que reproduziu os resultados obtidos por
Friedmann, sem conhecê-los. No entanto, a abordagem do seu trabalho é diferente da do de
Friedmann, uma vez que ele queria explicar o universo real, não apenas investigar possibilidades
matemáticas. É provável que ele tenha sido um dos primeiros a interpretar o redshift das galáxias
como velocidades reais; ou seja, ele acreditava realmente que o universo estava se expandindo.
Em 1927, Lemâitre publica um modelo cosmológico, correspondente a um universo estático
(semelhante ao de Einstein) que entretanto saiu do equilíbrio e passou a se expandir, tendendo, no
limite, ao universo de De Sitter, cujo raio aumenta exponencialmente. No entanto, ele publicou
o trabalho em um jornal pequeno, de pouco impacto. Talvez ele tenha feito isso intimidado
por Einstein (que na época já estava ganhando grande projeção no meio acadêmico), ou por ter
reconhecido na época que Friedmann já havia obtido suas soluções (mas lembremos que sem as
importantes interpretações físicas).
Lemaître fora aluno de um famoso cosmólogo britânico, o já citado Arthur Eddington, que
nessa época estava à procura de algum modelo cosmológico para substituir os modelos de Einstein e De Sitter. Ele estava em dúvida se colocava movimento no modelo estático de Einstein ou
matéria no universo vazio de De Sitter. Somente em 1930 Eddington se deu conta que o trabalho
de Lemaître de 1927, que ele já havia lido mas não dera a devida atenção, era a resposta que estava procurando. A partir de então, o trabalho de Lemaître ficou famoso, e o trabalho de Hubble
passou a ser visto como evidência experimental da expansão do universo.
Assim, para resumir a história do universo em expansão, podemos dizer que a idéia surgiu
como hipótese matemática em 1922 com Friedmann, ganhou apoio observacional com Hubble
em 1929, e passou a ser aceita na comunidade científica na década de 1930, com a divulgação dos
trabalhos de Lemaître.

Estabelecida a idéia de expansão, o passo seguinte parece natural: se o universo está se
expandindo, ele então teve um início, um momento de criação. Era a postura que ele mesmo
defendia. Seu modelo de 1927, publicado junto com Eddington e conhecido como modelo de
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Lemaitre-Eddington, não continha referência a um início do universo; ele começava do modelo
estático de Einstein.

Figura 5.1: Modelo de Lemaître-Eddington.

Contudo, discordando de seu antigo orientador, o padre publicou outro modelo, em 1931,
contendo um nascimento para o Universo, um instante de “universo sem ontem”, um átomo
primordial. A esse respeito, Lemaître publicou um texto curto na revista Nature, contendo o
seguinte trecho:
Filosoficamente, a noção de um começo da ordem atual da natureza é repugnante
para ele. Eu estou inclinado a pensar que o estado atual da teoria quântica sugere
um começo do mundo bem diferente da atual ordem da Natureza. (...) podemos
conceber o começo do universo na forma de um único átomo, cujo peso atômico é
dado pela massa total do universo. Este átomo altamente instável, teria começado
a se dividir, fragmentando em pedaços cada vez menores numa espécie de super
processo radioativo.

Figura 5.2: Modelo de Lemaître, com o início do Universo.

É importante lembrar que, até o final da década de 1940, a cosmologia ainda era pouco valorizada e quase não recebia apoio institucional. Não havia cosmólogos, pois os poucos cientistas
que se dedicavam a problemas cosmológicos só o faziam em parte do seu tempo de trabalho,
enquanto continuavam a realizar pesquisas em áreas do conhecimento mais tradicionais como a
astronomia, física e matemática.
Como Lemaître era padre, é tentador ver sua teoria do átomo primordial como projeção
de sua visão religiosa sobre a criação do Universo, já que sua teoria estaria de acordo com o
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Genesis bíblico. Porém, Lemaître não era um cristão fundamentalista e era contrário à idéia de se
interpretar a bíblia literalmente. Ele acreditava que Deus deu ao homem faculdades intelectuais,
tornando possível descobrir todos os aspectos do Universo, de forma que não poderia haver
contradição entre o Cristianismo e a cosmologia científica – mas isso não quer dizer que ele tenha
criado uma teoria cosmológica de acordo com sua visão religiosa. Pelo contrário, Lemaître tinha
a opinião de que a ciência e a teologia eram campos distintos que, embora tivessem objetivos
semelhantes, não deveriam ser misturados.
Apesar disso, o Papa Pio XII, numa dessas mancadas que grandes líderes dão de vez em
quando, acabou inflamando o debate e enfiando de vez a discussão religiosa no meio da discussão
cosmológica dos físicos. Em 1951, ele publicou uma carta defendendo os novos avanços das
ciências – incluindo a idéia de Lemaître e Gamow de que o universo teve um início. Dentre
outras frases constrangedoras, a carta continha:
Portanto, com aquela concretude que é característica das provas físicas, foi confirmada
a contingência do universo e também a bem fundamentada dedução da época em que
o mundo saiu das mãos do Criador.
Por isso, a criação existiu. Nós dizemos: portanto há um Criador. Portanto, Deus
existe!
Desnecessário dizer que a carta provocou reação imediata do setor ateu dos cientistas – principalmente daqueles contrários à idéia de que o Universo poderia ser criado. Agora o papa
resolveu entrar nos debates científicos, e chancelar, com a suposta voz de Deus, qual teoria deve
ser mais válida?
Assim formaram-se os dois partidos sobre a origem do universo: de um lado, George Gamow,
com seu modelo de 1946 sobre a nucleossíntese primordial, sustentando o que ficou conhecido
depois como Big Bang. Do outro, Bondi, Gold e Hoyle, defensores do Princípio Cosmológico
Perfeito e, desde 1948, do modelo do Estado Estacionário.

5.2

Big Bang

George Gamow (1904-1968) era um físico soviético naturalizado norte-americano. Em 1946,
ele propôs um modelo de universo cujo começo era muito quente e denso. A matéria era formada por uma espécie de gás de nêutrons e fótons, chamada “ylem”, que passou esfriar com
a expansão. Os nêutrons sofriam reações nucleares (decaimento β), dando origem a prótons e
elétrons. Seu modelo era basicamente um modelo de física nucelar para o estágio inicial do universo, que então passava a expandir de acordo com as equações de Freidmann-Lemaître. Essa
idéia de produção nuclear de elementos já vinha da astrofísica estelar, como vimos no Volume
IV. A idéia é que os elementos químicos são forjados a partir de elementos mais simples, nos
núcleos das estrelas. Mais especificamente, os elementos são produzidos em estrelas grandes e
que morrem rápido; a maior parte das estrelas só transforma hidrogênio em hélio. Mas de onde
veio todo o hidrogênio?
Esse é o problema da “síntese primordial dos elementos”, colocado por Gamow. Assim, em
1948 foi publicado outro artigo, “The Origin of Chemical Elements”, assinado por Alpher, Bethe
e Gamow1 . Admitindo a expansão do Universo e utilizando as descobertas da física nuclear,
1 Ralph

Alpher (1921-2007) era aluno de George Gamow, tendo trabalhado junto com seu orientador neste problema. Já
Hans Bethe (1906-2005), outro importante cosmólogo alemão (mais ou menos da mesma idade de Gamow) não teve nada
a ver com o trabalho, mas o nome dele foi colocado no artigo só pelo trocadilho com as primeiras letras gregas - alpha,
beta e gama. Um célebre exemplo do papel dos trocadilhos na história da ciência. Mais tarde, Hans Bethe de fato passou
a trabalhar na nucleossíntese primordial. Já Alpher, junto com R. C. Herman, fizeram outros cálculos mais tarde, usando
um computador eletrônico, que corroboravam as abundâncias observadas dos elementos. Segundo Gamow, entretanto,
Herman se recusou a mudar seu nome para “Delter”.
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o artigo propõe que os elementos leves que existem hoje no Universo (como se acredita e a
astrofísica parece corroborar, hidrogênio e hélio devem ser 99% em massa da composição do
universo) teriam sido sintetizados nas condições extremas de pressão e temperatura do pequeno
universo primordial.
A idade do universo pode ser estimada a partir das observações da expansão do universo,
dadas pela Lei de Hubble. A forma mais simples de fazer isso é supor que a velocidade de
expansão do universo foi a mesma ao longo de sua evolução. Assim, tomemos um objeto que
está a uma distância D da Terra, com uma velocidade de recessão V dada pela Lei de Hubble.
Podemos facilmente calcular quanto tempo esse objeto demorou para chegar a essa distância D
de nós; em outras palavras, há quanto tempo aquele objeto, nós, e o resto do universo estávamos
todos em um mesmo ponto:
T=

D
D
1
=
=
V
H0 D
H0

O inverso da constante H0 nos dá uma estimativa da idade do Universo! Assim, a estimativa
da idade do universo dependia das medidas da constante de Hubble, o que no início foi um
problema; graças as imprecisões na medida desta, os primeiros valores estimados para a idade
do Universo eram da ordem de 2 bilhões de anos. Já nesta época, era consenso entre os geólogos
que a Terra tinha pelo menos 4 bilhões de anos. Novas medidas de H0 , entretanto, acabaram
levando a estimativas melhores. Com as medidas atuais, a estimativa fica em torno de 13,7
bilhões de anos para o universo.
O nome “big bang” originalmente foi dado por Fred Hoyle, o grande defensor da teoria rival,
em uma fala durante um programa de rádio. Na ocasião, por força de retórica, ele se referiu à
teoria como “this big bang thing” (essa coisa de grande explosão). A partir daí, o nome acabou
pegando.
Contudo, interpretar o Big Bang pelo significado literal do termo pode levar a uma concepção
inadequada do problema. Uma explosão é a liberação violenta de energia por um processo súbito. Como a formação do Universo teria ocorrido com a violenta liberação de uma quantidade
anormalmente grande de energia de modo súbito, o nome “grande explosão” pode ser associado,
de certo modo, a esse processo. No entanto, há um limite importante a ser distinguido. Entendemos bem o que é uma explosão por vê-la ocorrer no espaço tridimensional onde existimos (no
caso comum, uma explosão é um processo químico que ocorre em alguma região desse espaço).
No caso da explosão do big-bang, por outro lado, não existe essa referência, pois ela teria criado
tudo, inclusive o espaço e o tempo. Não podemos visualizar o Big Bang de fora (como se tenta
fazer em filmes e documentários) pois não existe um “fora”; do mesmo modo, não podemos nos
perguntar o que havia antes do big bang, pois não havia um “antes”. Novamente, nos deparamos com teorias não visualizáveis pela nossa intuição comum, nem adequadamente apreensíveis
pelas nossas palavras usuais.

5.3

Universo Estacionário

A teoria rival veio de Cambridge, Inglaterra. Os astrofísicos austríacos Hermann Bondi (19192005) e Thomas Gold (1920-2004) estudaram em Cambridge, onde conheceram o físico e astrônomo inglês Fred Hoyle (1915-2001). Eles frequentemente tinham conversas informais sobre cosmologia, a partir das quais acabaram desenvolvendo em conjunto um novo modelo de universo
em expansão. A Lei de Hubble era consensualmente aceita na época, como prova da expansão
do Universo. Logo, não se poderia defender um universo estático, como colocado por Einstein
no seu primeiro modelo. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser estacionário. Sistemas
podem ser estáveis e manter seus aspectos externos mesmo que, por baixo da aparente estabilidade, estejam em mudança contínua. O exemplo mais simples é o de um rio correndo, da famosa
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metáfora de Heráclito, da Grécia: embora ele sempre mantenha a mesma aparência, nunca se banharás na mesma água. Da mesma forma, seres vivos são seres em contínuo desequilíbrio: sempre
consumindo mais energia e gastando mais energia, mas nos mantendo com aproximadamente
a mesma consistência química e termodinâmica. Embora todas as moléculas do nosso corpo se
renovem em muito pouco tempo, nos mantemos quase os mesmos por anos, até que morremos e
o equilíbrio estático é finalmente estabelecido.
A idéia de estabilidade estacionária não era nova na física: trocas de calor e reações químicas
já eram concebidas assim. As moléculas em um sistema trocam continuamente de energia entre
si e com eventuais meios externos, mesmo que a temperatura global do sistema pareça sempre a
mesma. Da mesma forma, aprendemos na escola que o que determina o equilíbrio de uma mistura química é que uma determinada transformação de um em outro componente ocorra com
a mesma velocidade que a transformação reversa, de forma que, embora as moléculas estejam
se transformando o tempo todo, as porcentagens permanecem as mesmas. Do mesmo modo, se
o universo está se expandindo mas, ao mesmo tempo, matéria está sendo criada continuamente
por toda sua extensão, então a densidade do universo permanece constante. A taxa de criação
de matéria foi estimada na época, mas era tão baixa que não poderia ser detectada experimentalmente na época. Apesar de lenta, a criação é contínua, de forma que conduz à formação de
novas galáxias.
Assim, se preserva o Princípio Cosmológico Perfeito: o universo se parece o mesmo para
qualquer observador em qualquer ponto do espaço mas também em qualquer instante no tempo.
Não existe um momento distinto de criação do universo; ele está constantemente se criando. Note
ainda que, mesmo se expandindo, ele não aumenta de tamanho: algo infinito crescendo continua
infinito.
Ao contrário do que a maioria pensava na época, a versão de Hoyle da teoria do Estado
Estacionário não violava a conservação da energia. Em vez disso, o que ele fez foi alterar as
equações de Einstein da Relatividade Geral, desta vez não para pôr uma constante cosmológica
freando a expansão, mas substituindo-o por um tensor de criação de matéria, Cmn . Ele usou
o termo “criação” em vez de outros mais neutros (como formação ou origem) pensando na
criação de partículas e anti-partículas, uma idéia que já era amplamente utilizada por físicos
quânticos e de partículas. Com suas equações, pôde fazer previsões quantitativas de grandezas
mensuráveis, como, por exemplo, a densidade do universo. Para esta, Hoyle obteve um valor
de ∼ 5 · 10−28 g/cm3 , 1000 vezes maior que a densidade estimada a partir das observações. Essa
discrepância não parecia tão problemática para o físico; ele apenas imaginou que só um milésimo
da matéria do universo estaria na forma condensada. Além disso, os modelos de Einstein e De
Sitter previam densidades da mesma ordem de grandeza. Outras grandezas testáveis, produzidas
pela teoria, eram a densidade de radiação e as idades observadas das galáxias.
Gold e Bondi não concordaram com a tentativa de Hoyle, uma vez que não tinham problemas
em abandonar a conservação da energia numa escala cósmica. Eles criaram uma versão da teoria
do Estado Estacionário mais qualitativa, fazendo uso mais explícito de argumentos filosóficos.
Assim, houve pelo menos duas teorias do estado estacionário, que acabaram sendo enxergadas
como uma só.
Além disso, havia ainda a questão religiosa: se Lemaître era padre e seus modelos cosmológicos podem ser facilmente associados com sua visão religiosa (apesar da discordância dele quanto
a isso), os criadores da Teoria do Estado Estacionário eram ateus e hostis a todas as religiões
organizadas. Ainda que a motivação para a criação da Teoria do Estado Estacionário não tenha
sido estritamente antirreligiosa, eles certamente ficaram satisfeitos ao formular uma teoria em
que não havia espaço para o Criador. Fred Hoyle, de todos os defensores do Estado Estacionário,
era o mais ferrenho ateu, e defendeu posições bastante polemicas, como a de que, para resolver
os conflitos religiosos na Irlanda, bastava prender todos os padres e clérigos. Com relação ao
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Big Bang, ele mencionou ter objeções estéticas a um começo no tempo e, em outra ocasião, escreveu que essa idéia “é uma noção típica de pessoas primitivas, que postulam a criação de deuses para
explicar o mundo físico”. Embora a controvérsia religiosa seja importante para entender o debate
cosmológico, é importante não reduzir este debate a tal controvérsia. Embora posições religiosas
possam inflamar certos autores na defesa de suas posições, sempre é possível fazer interpretações
distintas nesse sentido. Havia ateus defensores do Big Bang, bem como religiosos partidários do
Estado Estacionário – dentro deste último grupo, podemos citar Bernard Lovell, que via na criação contínua de matéria do Estado Estacionário a forma através da qual Deus está continuamente
intervindo no universo.
Na década de 1950, então, a teoria do Estado Estacionário se estabeleceu como uma alternativa
viável para a teoria do Big Bang. Um ponto importante é que tanto Fred Hoyle quanto George
Gamow se esforçavam em escrever livros de divulgação científica. Com isso, as duas posições,
bem como a controvérsia entre elas, acabaram atraindo atenção do público em geral. Talvez sirva
como lição: se quer ganhar apoio para a sua teoria, trabalhe muito bem sua publicidade.
Novamente a comunidade científica esteve dividida entre duas teorias diferentes que coexistiam como formas de explicar o universo. Como vocês já devem ter percebido esse tipo de debate
é comum em ciência e a distinção entre a teoria “certa” e a “errada” é algo muito complicado
na prática. Geralmente essa tarefa fica a cargo de experimentos que testam as explicações das
teorias: eventualmente, algum experimento dará preferência a uma ou outra teoria. Mas não se
deve acreditar tão ingenuamente na importância dos experimentos, por dois motivos. Primeiro
porque teorias não são objetos estáticos e acabados; elas muitas vezes podem ser adaptadas a
novas situações experimentais. Segundo que todo experimento depende das teorias, que fornecem em primeiro lugar a linguagem a partir da qual eles são formulados, a forma como são
montados. Alem disso, há as teorias auxiliares, que explicam todos os passos da interação entre
o objeto observado, o aparelho de medidas e o ser que observa.
No caso da cosmologia, como vimos, os dados experimentais são quase todos observações
da luz vinda de galáxias e outros objetos muito distantes, de forma a fornecer noções sobre o
universo em larga escala 2 . Assim, uma observação deste tipo, exigida por algum modelo cosmológico, inclui as seguintes teorias auxiliares: uma óptica que explique como a luz se comporte;
um modelo astrofísico dos meios pelos quais a luz passa (ela pode ser absorvida, polarizada, etc.
em nuvens no caminho); um modelo da atmosfera terrestre através da qual a luz passará; um
modelo óptico e eletrônico de como funcionam os telescópios, as placas de CCD e os computadores associados a elas. Se um experimento produz um resultado que não concorda com a previsao
teórica, o problema pode ser da teoria principal, mas pode ser também de qualquer uma das
auxiliares.
A história tradicional da cosmologia fala sobre um novo dado observacional que teria decidido
o debate entre as duas teorias: a Radiação Cósmica de Fundo (RCF). Embora tenhamos que tomar
os cuidados acima mencionados, vejamos o papel que essas novas observações desempenharam.

5.4

Radiação Cósmica de Fundo

A RCF foi detectada acidentalmente nos anos 60, por dois pesquisadores da Bell Telephone,
Arno Penzias e Robert Wilson, enquanto se esforçavam por eliminar todo o ruído das antenas
2 Não

se pode realizar experimentos em laboratório, reproduzindo as condições do universo primordial, mas é possível
testar alguns aspectos das teorias que embasam as teorias cosmológicas, como a física de partículas que é testada nos
grandes aceleradores. Um famoso acelerador de partículas é o LHC (Large Hadron Collider), que começou a funcionar
em 2008. Foi bastante difundida na imprensa a idéia de que seriam ali recriadas as condições inicias do universo; mas
argumentos filosóficos simples mostram que isso não faz sentido. De fato, o LHC vai atuar em energias bastante elevadas,
que só foram atingidas quando o universo era muito menor que o atual. Mas apenas as energias são iguais; a densidade
de matéria, por exemplo, era muito maior no universo primordial.
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de rádio. Porém, por mais que se trabalhasse, continuava sobrando ruído; em especial, havia
um resíduo que era detectado em toas as direções! Mais assustadora é a conclusão que se chega
medindo-se o espectro desta radiação: Nenhuma outra radiação emitida por um corpo jamais se
ajustou de forma tão precisa a uma curva de corpo negro!

Figura 5.3: O espectro da R.C.F. A concordância é quase perfeita entre o espectro teórico de um corpo
negro a 2.725K de temperatura e o espectro observado. Para se ter uma idéia da precisão experimental
dessa observação, foi preciso desenhar barras de erro aproximadamente 400 vezes maior para que eles se
tornassem visíveis neste gráfico. Mesmo tendo tamanho mínimo, o gráfico de um corpo negro teórico passa
dentro de todas as barras dos dados!

O caráter (pelo menos, em primeira aproximação) isotrópico da RCF aponta facilmente para
uma interpretação cosmológica desta, a partir do princípio cosmológico. De fato, se o fluxo
vem de todas as direções, é quase evidente que se trata de algum fenômeno ou gerado pela
Terra (possibilidade que, em princípio, pode ser descartada, se confiamos nos nossos modelos da
atmosfera e no trabalho minucioso de Penzias e Wilson para limpar ruídos locais) ou de larga
escala do universo, ou seja, global.
Ao tomar conhecimento das novas observações, Gamow logo chamou para si a prerrogativa,
alegando que já havia previsto essa radiação (o que é verdade; isso foi feito por Alpher e Hermann
em 1956). Uma radiação como esta, isotrópica e correspondente a uma temperatura de corpo
negro muito baixa, era explicada sem grandes dificuldades pelo Big Bang.
Segundo a teoria da Grande Explosão, embora o tamanho do universo sempre aumente ou
diminua, sua quantidade de matéria-energia é estritamente constante, constituindo para eles
um princípio fundamental de conservação. Isso significa que, na fase em que o universo tinha
um tamanho muito pequeno, a densidade de matéria e energia nele devia ser muito alta. Tão
alta que os próprios fótons deviam ficar sendo constantemente absorvidos e reemitidos, como
acontece, por exemplo, nos interiores das estrelas. Num universo desse tipo, com mares de fótons
distribuídos em todas as direções, não seria possível distinguir visualmente nenhum objeto; ele
seria um todo incandescente (assim seria se nadássemos dentro de uma estrela, ou se fosse
confirmada a tenebrosa conclusão de Olbers).
Dessa forma, deve ser possível calcular um limite de transparência do universo: um momento
a partir do qual os fótons passaram a poder fluir livremente pelo universo e este tenha ficado
transparente à distinção de objetos. Assim, observando objetos mais distantes no céu (isto é, mais
antigo), seria esperado que esbarrássemos em um limite visível do universo, quando estivéssemos olhando à distância correspondente a esse momento de início de transparência. Supondo
isotropia e homogeneidade, esse tipo de “radiação fóssil” deveria vir igualmente de todas as
direções – Exatamente como a RCF detectada.
Além disso, sendo a radiação proveniente de toda a matéria do universo, compactada com
uma grande densidade, é bastante natural que ela tenha um perfil de corpo negro. Vindo de tão
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longe, pela Lei de Hubble, é a radiação com o maior redshift3 de todos. Assim, embora seja de
uma fase muito quente do universo, essa radiação deveria pertencer a uma curva de corpo negro
muito deslocada, tanto que seu pico está na faixa de rádio!
A temperatura de corpo negro medida na RCF de Penzias e Wilson (que é a própria temperatura de fundo do universo) é de 2,7 K. A previsão teórica feita por Alpher e Herman em 1949
aponta para uma temperatura maior ou igual a 5 K. O “maior ou igual” vem do fato de que 5
K é a temperatura que eles encontraram para a radiação vinda da época da condensação; mas
há mais radiação no universo, vinda das estrelas e todos os objetos luminosos espalhador por aí.
Além disso, o próprio Gamow fez estimativas posteriores, uma com o resultado de 7 K e outra
com o resultado díspar de 50 K!
De fato, outros físicos já haviam feito previsões para a “temperatura de fundo do universo”,
baseados no fluxo médio proveniente das estrelas, nos raios cósmicos e ainda em radiação gerada
por campos magnéticos. Muitas dessas previsões não levam em conta esse efeito de radiação primordial, ou seja, corroboram de alguma forma um estado estacionário de universo. Muitos deles
são críticos à idéia de se interpretar redshifts cosmológicos como Efeito Doppler, invocando outros efeitos físicos em seu lugar (como interações entre fótons, ou de fótons com outras partículas,
ou efeitos de “luz cansada”). Muitas dessas previsões eram melhores que as do time de Gamow.
Como exemplos, a de Erich Regener (1933) e a de Walther Nernst (1937), ambos prevendo 2,8 K
para temperatura de fundo.
Assim, não dá pra dizer que a RCF decidiu definitivamente em favor do Big Bang, embora
Gamow tenha defendido isso e embora a comunidade científica tenha, crescentemente, preferido
apoiar o Big Bang.

5.4.1

Satélites

Aqui, novamente, a diferença foi marcada pelo surgimento da computação. No início, tínhamos o Hubble com observações de disância e redshift de menos de vinte galáxias, feitas uma a
uma nas suas noites no Monte Wilson. Depois, o ruído da RCF, detectado por acidente. Então,
com algum esforço, conseguiu-se medidas confiáveis da RCF em alguns (menos de dez) comprimentos de onda diferentes, o que permitiu plotar sua curva de corpo negro. Mas o debate mudou
de figura quando se lançou o COBE: um satélite para varrer o céu inteiro, medindo, pixel a pixel
da Esfera Celeste, a radiação incidente em rádio, descontando todos os efeitos locais (terrestres,
solares, galácticos, extragalácticos), até obter um mapa completo da RCF e suas anisotropias. O
WMAP só fez produzir um mapa mais preciso, de forma igualmente assustadora.
Assim, o que deu a vitória para o Big Bang foram as medições contemporâneas mais precisas
feitas pelo satélite COBE (Cosmic Background Explorer), da década de 90, e confirmadas com mais
precisão pelo WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) a partir de 2001. Essas observações
detectaram pequenas anisotropias da RCF, isto é, flutuações pequenas no fundo isotrópico, da
ordem de um milionésimo de grau kelvin. É um valor ínfimo em relação à temperatura do corpo
negro que melhor ajusta seu espectro; contudo, pensando na teoria do Big Bang, a presença dessas
anisotropias é justamente o que permite o surgimento de estruturas: aglomerados de galáxias,
galáxias, estrelas e planetas. Se o universo fosse perfeitamente homogêneo, objetos astronômicos
não teriam surgido.
Mas a história não acabou (nunca acaba fácil assim). Como era de se esperar, as teorias
de Estado Estacionário se adaptaram; hoje existe uma Teoria do Universo Quase Estacionário, que
continua prevendo a criação de matéria, mas com o estabelecimento de uma oscilação cósmica
em torno da solução estacionária das equações cosmológicas. Dai o nome “quase estacionário”
para a teoria. O universo presentemente estaria numa época de expansão, que seria seguida de
uma contração, e assim sucessivamente. O período de oscilação é da ordem de 20-30 bilhões de
3O
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Figura 5.4: Mapa do universo com os dados obtidos pelo WMAP, satélite lançado no início do século XXI
para fazer medidas de grande precisão – entre elas, medir as anisotropias da R.C.F.

anos. Como já vimos com os modelos de Friedmann, a idéia de um universo oscilante nem é
completamente nova. Ainda hoje, a teoria do Big Bang não é a única capaz de explicar os dados
cosmológicos, entretanto, é a teoria mais aceita entre os físicos (a quase totalidade deles). É
assim que ela acabou se integrando ao “modelo padrão” da cosmologia, como vimos no capítulo
anterior.

Figura 5.5: Comparação entre mapa da RCF feito a partir de observações do COBE e o mapa feito a partir
do WMAP.
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Big Bang Brasil

Se você não teve paciência de ler toda a apostila, aqui vai um resumo dos principais embates
entre cosmólogos no século XX, na forma de um programa televisivo: o Big Bang Brasil!
Bial - Olá, pessoal! Está começando mais uma edição do nosso BBB! É o Big Bang Brasil...
Bial - Vamos lá, então, que o programa está quente, muito quente hoje. Quente e denso. A
casa andou fervendo nos últimos dias. Mas, antes de tudo, vamos ver como estão os nossos
“brothers”... E aí, alemão?
Einstein - Pois é, Bial, a coisa aqui está quente mesmo.
Bial - Mas o que aconteceu para te deixar assim?
Einstein - Bem, tudo começou em 1915, quando eu desenvolvi minha teoria da relatividade geral.
Ela revelou uma coisa muito incômoda, que deixou todo mundo meio perturbado aqui. . .
Bial - Vish, alemão, o que você aprontou aí?
Einstein - Você sabe, na relatividade geral eu costurei espaço, tempo, matéria, energia e gravidade, tudo no mesmo pacote. Aí, sabe como é, sem muita coisa para fazer aqui dentro da casa,
decidi iniciar uma continha. Coisa simples, para flexionar os músculos cerebrais.
Bial - Noooossa. . . que conta foi essa, seu Einstein?
Einstein - Bem, decidi aplicar as equações da relatividade geral ao universo inteiro – como se eu
fosse calcular o que acontece com o cosmos todo se ele for representado pela minha teoria. E aí
aconteceu uma coisa bem desconfortável.
Bial - Eita, esse alemão, viu...
Einstein - Pois é, o que minhas contas mostraram é que o universo não podia estar parado – ele
devia estar ou se contraindo, ou se expandindo.
Bial - Que absurdo, alemão!
Einstein - Concordo. Tanto que decidi mudar a teoria no ano seguinte para impedir isso, incluindo uma letra lambda nas equações, de modo a fazer com que o universo ficasse paradinho,
do jeito que devia. . .
Friedmann - Mas alemão, as suas contas estavam certas! A equação original era a mais bonita,
você deveria ter acreditado no que ela sugeria. . . eu mesmo conferi os cálculos.
Bial - Nossa, que polêmica, hein? Para resolver, vamos chamar agora um brother zen, o nosso
monge. . . George Lemaître! E aí, George?
Lemaître - Fala, Bial!
Bial - Tudo bom aí?
Lemaître - Mais ou menos, Bial. É o alemão, ele andou me colocando contra todo mundo. Diz
que as minhas idéias são absurdas. E olha que elas nasceram da própria teoria dele!
Einstein - O nosso querido padre belga devia ficar mais no confessionário, isso sim. Depois de
fazer cálculos com base na minha relatividade, em vez de adotar a versão com o lambda, ele
apostou na versão original da teoria e agora defende a idéia de que o universo inteiro nasceu de
algo como um “átomo primordial”, que explodiu e deu origem a tudo que vemos. Uma bobagem.
Lemaître - Alemão, pára com isso. Você me magoa quando diz que minhas conclusões não têm
valor.
Bial - Vish, que bagunça. Fecha o som da casa! Agora vamos ver uma coisa que aconteceu em
1931, com um dos nossos brothers mais queridos, Edwin Hubble.
Hubble - Ih, olha isso aqui! Veja só, eu estava analisando a luz dessas galáxias e parece que todas
elas estão se afastando de nós. Que estranho.
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Bial - E agora, o que pode ser isso? Vamos dar uma espiadinha!
Einstein, Lemaître, Friedmann e Hubble discutem.
Bial - E aí, quem é que vai se explicar? Hubble?
Hubble - Eu não. Eu só fiz as medidas. Não gosto de me intrometer nessas discussões cosmológicas.
Bial - Monge?
Lemaître - É óbvio, Bial! Se as galáxias parecem estar todas se afastando de nós, é claro que elas
já estiveram muito mais próximas antes.
Einstein - Tá, eu tenho de admitir que essas espiadas do Hubble parecem apontar para o fato de
que o universo já foi no passado muito mais compacto, e não dá para negar que ele está hoje em
expansão.
Bial - Ih, alemão, então aquele negócio de lambda era tudo bobagem?
Einstein - Pois é, Bial. O maior erro da minha carreira.
Bial - - Olhaí. . . Confissões no BBB! Mas que bom, parece que tudo se acomodou, com os brothers
todos aceitando que o universo nasceu de um ponto muito pequeno e denso...
Hoyle - Todos não, Bial! Esse negócio de Big Bang é tudo bobagem!
Bial - Ué, mas e as espiadelas do Hubble?
Hoyle - Elas mostram que o universo é dinâmico, mas eu acho um absurdo dizer que ele nasceu
num ponto do tempo, a partir de um átomo primordial, como sugere o monge. Isso é coisa de
religioso mesmo.
Lemaître - Ei, peraí, peraí. Você sabe muito bem que eu não misturo a minha fé com a cosmologia
– minhas conclusões sobre o átomo primordial derivam da teoria do alemão!
Bial - Esse é o nosso Fred Hoyle, sempre polêmico!
Hoyle - Polêmico não, Bial. É que esse papo de Big Bang não convence mesmo. Mas eu tenho a
resposta. Desenvolvi em 1948 uma ótima teoria, chamada de teoria do estado estacionário. Ela
sugere que o universo na verdade sempre foi assim. As galáxias se afastam mesmo umas das
outras, mas matéria surge do nada entre elas para criar novas galáxias, e o universo continua
nesse esquema, eterno e sempre parecido.
Gamow - Tsc, tsc, tsc. . .
Bial - Ih, parece que o George Gamow não concorda. O que foi, George, para você ficar ressabiado
assim?
Gamow - Bial, a teoria do Hoyle não está com nada. Ela não explica como surgiram os atuais
átomos do universo. Já o meu modelo do Big Bang explica como apareceram os átomos de
hidrogênio e hélio, exatamente nas proporções que existem hoje no cosmos!
Hoyle - Nem vem, seu Gamow, nem vem. Você sabe muito bem que essa explicação não serve de
nada, pois não explica como surgiram os outros átomos, além do hidrogênio e do hélio. O que
explica isso na verdade é a minha teoria sobre a formação de núcleos atômicos no interior das
estrelas! É de lá que nasceram os elementos químicos mais pesados que o hidrogênio e o hélio!
Bial - Ih, que confusão, que confusão! Fecha o som da casa! O Big Bang Brasil está pegando fogo!
Vamos deixar os brothers lá se matando, porque daqui a pouco tem o paredão! Gamow e Hoyle
vão se enfrentar! Qual teoria vence? A teoria padrão do Big Bang, desenvolvida por Gamow, ou
a do estado estacionário, por Hoyle? Vamos dar uma espiadinha?
Einstein, Friedmann, Lemaître, Gamow e Hoyle estão discutindo, quando Robert Dicke decide entrar
na conversa.
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Dicke - Já sei! Tem uma coisa que pode confirmar se o universo “nasceu” de um ponto muito
denso e quente, como diz a teoria do Big Bang de Gamow, ou se ele vive num estado estacionário,
como diz o Hoyle. Se ele tiver “nascido” do Big Bang, ele deve ter uma radiação vinda de todas
as direções – uma espécie de eco dessa fase altamente compacta do universo.
Gamow - Grande novidade! Eu já tinha previsto isso em 1948, e você apresenta essa idéia como
se fosse nova. Tsc, tsc, tsc. . .
Dicke - Ei, nem sabia que você já tinha dito isso, George.
Gamow - Pois é, se alguém puder detectar essa radiação de fundo. . .
Bial - E aí, Dicke, você vai dar uma espiadinha nessa radiação?
Dicke - Vou, Bial. Já estou desenvolvendo um aparelho para detectá-la, se ela existir mesmo. . .
Penzias - Póparar, póparar! Olha aqui o que eu detectei na antena em que trabalho lá nos
Laboratórios Bell!
Dicke - Ih, fomos furados, rapazes.
Bial - Que moraaaal! Arno Penzias diz ter encontrado a radiação cósmica de fundo, uma relíquia
de uma época apenas 300 mil anos após o Big Bang.
Penzias - Eu e o meu amigo Wilson detectamos esse negócio meio sem querer, mas agora não
temos dúvidas: é a radiação do Big Bang.
Gamow - CQD, amigo Hoyle, CQD.
Hoyle - Absurdo. Esse Big Bang é absurdo. As coisas podem parecer boas para a sua teoriazinha agora, mas veja só: eu acabo de desenvolver a minha sensacional teoria do estado quase
estacionário, que responde até pela radiação cósmica de fundo!
Bial - Ih, Hoyle, você não está forçando a barra, não?
Gamow - É, Bial, o cara não desiste.
Hoyle - Não adianta. A radiação me pegou de surpresa, mas existe um problema que ninguém
está mencionando. A radiação aparece exatamente com a mesma intensidade em todas as direções do universo. Isso indica que o universo foi muito homogêneo no passado e, se isso é
resultado de um Big Bang, o universo hoje jamais teria as galáxias que têm, pois era homogêneo
demais para evoluir para o mundo de hoje, que é cheio de vazios, com algumas poucas regiões
concentradas de matéria.
Gamow - Calma, Hoyle. As variações na radiação cósmica vão aparecer. Falta apenas desenvolver
os instrumentos para detectar essas flutuações diminutas.
Bial - Fecha o som da casa! Quem será que tem razão, Gamow ou Hoyle? Vamos dar um espiadinha. . .
Einstein, Friedmann, Lemaître, Gamow, Hoyle e Dicke estão discutindo, quando George Smoot decidiu
entrar na conversa.
Smoot - Então, eu desenvolvi um projeto aqui que pode resolver a parada...
Todos se viram para Smoot.
Smoot - Um satélite. Um satélite para detectar com alta precisão potenciais variações na radiação
cósmica de fundo.
Gamow - Parece uma ótima idéia. Só no espaço para evitar a interferência gerada pela atmosfera
nessas observações delicadas.
Bial - Mas e aí, Smoot, vai rolar?
Smoot - Olha, faz tempo que tenho o projeto, mas a explosão do ônibus espacial Challenger, em
1986, está adiando tudo. Tivemos de cortar o tamanho do Cobe. . .
Bial - O que é Cobe?
Smoot - É o nome do satélite.
52

Volume 5 - Cosmologia

Capítulo 5: Como o Universo nasceu?

Bial - Ahh. . . vamos continuar espiando.
Smoot - Mas agora ele está pronto. Vamos lançar e, em 1992, devemos fechar um mapa detalhado
da radiação cósmica de fundo.
Bial - Fecha o som da casa! E agora? Estamos chegando ao emocionante final! Quem vai continuar na casa, Gamow ou Hoyle? Vamos ver as torcidas aqui no nosso estúdio!
Torcida do Gamow - ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ! Big Bang! Big Bang! Big Bang!
Torcida do Hoyle - Êêêê.
Bial - Vamos dar uma espiadinha. E aí, Gamow, está pronto para ver sua família?
Gamow - Nossa, vamos lá!
Batimentos cardíacos de Gamow vão a mil, enquanto ele olha para a tela.
Gamow - Olha lá, todo mundo veio! Mamãe Gamow, tio Gamow, vovô Gamow, vovó Gamow!
Bial - E aí, Hoyle, preparado?
Hoyle - Eu sei que está todo mundo contra mim, Bial, mas vamos lá.
Bial - Olha aí a sua torcida, Hoyle!
Batimentos cardíacos de Hoyle vão a mil.
Hoyle - Puxa, mamãe Hoyle, tio Hoyle, vovô Hoyle, vovó Hoyle!
Bial - Chegou o grande momento, hein? Estão preparados?
Gamow - Sim, Bial.
Hoyle - Manda ver, Bial.
Bial - E atenção. O George Smoot acaba de enviar aos estúdios da Globo o resultado da medição
da radiação cósmica de fundo de 1992. Foi uma disputa acirrada, viu? Mas, com uma diferença
de uma parte em cem mil, o Cobe encontrou variações que suportam o. . . Big Bang!
Gamow - Ah, eu sabia, eu sabia, eu sabia!
Hoyle fica com cara de fossa. Einstein, Friedmann, Lemaître, Gamow, Dicke e Smoot vão abraçar Gamow. Hoyle deixa a casa e vai para o palco com Bial.
Bial - E aí, Hoyle, tudo bem?
Hoyle - É a vida, né, Bial?
Bial - Pois é. Mas veja aqui a sua torcida, que veio te receber.
Hoyle - Ih, Bial, pode ficar sossegado. Eles acham que sabem de tudo. Hoje quase todos acreditam que o universo como o conhecemos surgiu num ponto denso e quente e expandiu a partir
dali – essa idéia que eu apelidei de Big Bang lá atrás. Mas ainda tem muita água para correr por
baixo da ponte da cosmologia. E mal sabem eles que estão apenas procurando cordas para se
enforcar.
Bial - É isso aí. Muito já aprendemos sobre a natureza e o surgimento do universo, mas ainda há
muito mais pela frente. Pode continuar espiando...
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O que existe dentro do Universo?
6.1

Matéria e Energia

Agora que já discutimos extensivamente a dança do espaço-tempo e suas propriedades (seu
tamanho, seu movimento, sua história), vamos voltar aos olhos para o que há dentro do Universo. O Volume IV foi dedicado especialmente a esse tema: a natureza da matéria. Mas muito
mudou ao longo do século XX, com o advento da física nuclear – que, como vimos, foi bastante
importante para a cosmologia. Essa física acabou levando a um modelo bastante diferente sobre
a natureza da matéria e dos seus constituintes fundamentais.

6.1.1

Partículas Fundamentais

O modelo padrão da cosmologia utiliza um outro modelo padrão, o das partículas elementares . Da mesma forma que as equações de Friedmann não são o único modelo possível fundamentado na Relatividade Geral, as partículas fundamentais não são a única teoria possível,
fundamentada na Mecânica Quântica. De fato, há modelos alternativos às partículas, mas quase
ninguém discorda de fundar os modelos na citada mecânica.
No modelo padrão, prevalece o ponto de vista atomista, de que existem de fato partículas fundamentais, indivisíveis, bem como forças fundamentais. Mas existem muitas teorias
alternativas que tem números próximos de adeptos, como a famosa “teoria das cordas”, que prefere imaginar as partículas fundamentais como entes cuja única propriedade é vibrar – cordas,
numa analogia simples. Há ainda os seguidores da tradição do Schrödinger, usando padrões de
onda e redes de interferência como fundamentadoras de todo tipo de matéria. Por simplicidade
e por ser uma taxonomia divertida, vamos ficar aqui com o modelo padrão de partículas, mesmo.
Quanto às forças, fizemos um leve esboço no início da lista de física básica. Elas são de quatro tipos: a nuclear forte, a nuclear fraca, a eletromagnética e a gravitacional. Cada
uma das interações fundamentais age entre corpos que possuem qualidades específicas para tal
ação; isto é, entre corpos que possuem uma carga específica. Para a força gravitacional, essa carga
é a massa gravitacional; para eletromagnética, é a carga elétrica; para a força nuclear forte, a
cor; para a nuclear fraca, o sabor1 . O que quer dizer que só corpos que têm massa interagem
gravitacionalmente, só os que têm cor trocam interação forte, etc. Além disso, usando a flexibilidade conceitual que a física quântica permite, costumamos pensar, quando conveniente, nas
1 Não

custa reforçar que essa cor e esse sabor não têm nada a ver com a cor e o sabor que os nossos sentidos produzem.
O nome tem uma explicação sociológica: a comunidade científica contemporânea, em particular a norte-americana, tem
um certo costume de não ligar muito pros significados mais profundos das teorias científicas; por isso, ao nomear coisas,
os cientistas têm preferido nomes bonitinhos ou engraçadinhos. O mesmo raciocínio se aplica ao nome ’quark’.
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forças como mediadas por trocas de partículas. Assim, cada força fundamental pode ser representada por um tipo de ’partícula de interação’. No caso da força nuclear forte, essa partículas
são chamadas glúons; da nuclear fraca, são os bósons W+, W- e Z; da eletromagnética, os fótons;
da gravitacional, os supostos grávitons...
Agora, à matéria. Segundo o modelo padrão, são duas classes básicas de partículas, quarks
e léptons, e seis espécies de cada classe: dos quarks, temos up, down, charm, strange, top e
bottom; quanto aos léptons, são o elétron, o múon, o tau e mais três tipos de neutrinos, um para
cada um dos três primeiros léptons. Veja a tabela abaixo. Em cada coluna, o da primeira linha é
o mais leve; o da última, mais pesado. Os valores ao lado de cada nome são as cargas elétricas
(em unidades da carga do próton).
Quarks
up (u)
charm (c)
top (t)

+2/3
+2/3
+2/3

Léptons
elétron (e)
múon (µ)
tau (τ)

-1
-1
-1

down (d)
strange (s)
bottom (b)
neutrino do elétron (υe )
neutrino do múon (υµ )
neutrino do tau (υτ )

-1/3
-1/3
-1/3
0
0
0

Já falamos muito sobre as cargas da força gravitacional e da força elétrica; cada partícula
fundamental tem um valor fixo de massa e de carga elétrica. Existe um só tipo de massa, mas
dois tipos de carga elétrica (que chamamos positiva e negativa) e três tipos da cor (vermelho, verde
e azul)! A cor de cada quark é algo variável, que muda conforme os quarks interagem entre si,
isto é, trocam glúons. É sob esse tipo de interação que os quarks se unem, formando uma grande
variedade de outras partículas.
Os quarks se agrupam preferencialmente em duas formas: grupos de três quarks ou duplas
de um quark e um antiquark2 . Entretanto, entre os quarks, o up e o down são muito mais estáveis
que os outros; portanto, as partículas formadas por eles são mais estáveis – na verdade, as únicas
que são estáveis o suficiente para formar outras estruturas. Elas são dois agrupamentos de três
quarks: o próton, formado de dois quarks up e um down (uud), e o nêutron, formado de um
up e dois down (udd)3 .
Esses prótons e nêutrons, por sua vez, também conseguem se unir de forma estável, através
da força forte residual da união de seus quarks. Assim, eles formam os núcleos atômicos, que
podem ser de uma grande variedade, como pode ser visto em qualquer tabela periódica.
Já os léptons preferem navegar sozinhos. Novamente neste caso, o mais leve é o mais estável:
taus costumam decair em múons, que costumam decair em elétrons, que ficam flanando por aí até
que muitos acabam capturados eletromagneticamente pelos núcleos atômicos, trocando bósons
de força fraca, e fótons (o princípio das linhas espectrais); formando deste modo os átomos.
Assim, da floresta de partículas, apenas três formam todos os objetos conhecidos.
Os átomos são ainda mais estáveis, porque, como um todo, são eletricamente neutros (isto é,
têm menos formas de interagir com outras partículas). Mas os átomos mesmo podem se ligar
a outros átomos, de duas formas principais: fazendo agrupamentos de núcleos iguais, numa
estrutura geométrica que se repete indefinidamente, dentro dos quais os elétrons ficam todos
2 Uma antipartícula tem todas as mesmas características físicas que sua partícula correspondente, exceto pela caga
elétrica, que tem o mesmo valor mas o sinal oposto. Assim, o antielétron (ou pósitron) tem a mesma massa e as mesmas
características do elétron, mas possui carga elétrica +1. As antipartículas também trocam cores diferentes das cores das
partículas; elas são antivermelho, antiverde e antiazul, ou ciano, amarelo e magenta (sistema CYM).
3 Enquanto é difícil encontrar uma partícula formada de quarks que dure mais de centésimos de segundo sem se
desintegrar, um nêutron livre consegue resistir por enormes dez minutos!, e o próton parece nunca se desintegrar espontaneamente.
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livres (os cristais e metais) ou compartilhando elétrons com outros átomos, não necessariamente
iguais, formando novas unidades, ainda maiores: as moléculas.
Repare que partimos de objetos fundamentais muito simples, cada um possuindo apenas
quatro características (uma cor, um sabor, uma carga elétrica, uma massa). A partir delas, fomos
construindo várias outras, cada uma possuindo novas características, sendo as partículas fundamentais da sua escala, de seu nível de complexidade. Assim percorremos a escala das partículas
fundamentais, a dos núcleos atômicos, a dos átomos, a das moléculas. Estas últimas, agrupadas, formam as substâncias e os objetos do nosso mundo visível. Neste nível, em particular,
surgem características que a matéria apresenta na nossa escala, que sempre achamos estranho
não encontrarmos nas escalas menores: tangibilidade, rigidez, forma, cor (agora no sentido mais
habitual), aspereza. Por isso, ao se perguntar sobre qual o tamanho ou o formato de um elétron,
lembre-se que essa pergunta não faz sentido: tamanho e forma não são características definíveis
para elétrons.
As formas mais complexas, justamente por serem mais complexas, são muito raras – e devem
ser assim. Sabemos que a entropia (a desordem) do universo, por uma questão de probabilidade
(existem muito mais estados desordenados que ordenados4 ), deve sempre aumentar – esse é o
nosso Princípio da Entropia, sobre o qual já comentamos em outros lugares. Então, o surgimento de estruturas mais complexas (o que significa uma diminuição local da entropia, um
aumento na ordenação das coisas) tem que acontecer às custas de um aumento global da entropia (nem que seja liberando energia, algo que sempre acontece quando passamos a um estado
mais estável). Isso faz com que, necessariamente, as estruturas complexas sejam uma minoria no
universo; quanto mais complexas, mais minoritárias.5 Portanto, se queremos conhecer o tipo de
objeto que povoa o universo como um todo, devemos esperar encontrá-los em níveis bem mais
simples.
Como estabilidade é, ela própria, uma característica que não está presente nas partículas fundamentais, devemos esperar que o universo, em grande escala, seja povoado por núcleos atômicos.
Como a maior parte dele está a uma temperatura muito baixa, em torno de 3 K, é altamente
provável que a maior parte desses núcleos tenha capturado elétrons, formando átomos.
Mas como esses átomos estariam dispostos? Para responder a isso, voltemos às interações
fundamentais. Das quatro interações, podemos destacar a gravitacional por uma característica
que só ela possui: ser cumulativa. Para esclarecer, tomemos um objeto carregado eletricamente,
por exemplo, um quark up. Não é difícil perceber que, com uma combinação adequada (no
nosso caso, juntando dois quarks down, por exemplo), é possível anular a carga elétrica do quark
up, formando um objeto neutro (um nêutron). Com a interação gravitacional, contudo, não é
possível proceder assim. O fato de só existir um tipo de massa faz com que, juntando dois
objetos quaisquer, não importam as características dele, o objeto resultante tem uma massa maior
que a massa de cada um dos dois que o compuseram. Isto é, juntar objetos, construir objetos
maiores, significa sempre construir objetos mais massivos.
Essa característica da gravidade tem duas conseqüências fundamentais. A primeira é: dado
que toda partícula elementar possui massa, então todo objeto do universo também tem que possuir
massa (Repare que o mesmo não vale para carga elétrica; existem muitos corpos neutros). A
segunda vem do seguinte: todo objeto com muitos átomos tem necessariamente muita massa;
mas, se for formado por átomos aleatórios, a probabilidade é muito grande de que sua carga
elétrica seja muito baixa ou nula. Ou seja, como observado em escalas cosmológicas, a gravidade
deve ser a força dominante em grandes escalas. Assim, esperamos que as grandes escalas do universo
4 Para entender porque os estados desordenados são mais prováveis, basta pensar, por exemplo, nos estados possíveis
do seu quarto :P De fato, existem muito mais formas de deixá-lo bagunçado que de deixá-lo arrumado. Para os que
pretendem uma utilização prática desse princípio, aqui vai uma dica de quem já tentou: as mães nunca caem nessa!
5 De fato, uma minoria bem pequena dos átomos do universo formam moléculas; uma minoria insignificante delas
fora células, e uma minoria ainda menor de células forma seres multicelulares; dentre eles, as mais diversas espécies,
apenas uma delas é de seres humanos.
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sejam preenchidas por grandes conjuntos de átomos onde impere a gravitação – ou seja, corpos
que devem ser, preferencialmente, esféricos. É assim que concebemos as estrelas e os planetas!
Estrelas e planetas são, por sua vez, átomos de estruturas maiores. Eles se movem uns em
relação aos outros não por movimentos térmicos caóticos, como os átomos, nem por movimentos direcionados, como os seres vivos, mas por movimentos simples e bem determinados pela
interação gravitacional entre eles (o que restringe os movimentos a curvas cônicas). Assim, os
conjuntos de estrelas, as galáxias, têm no movimento gravitacional um elemento fundamental
– há inclusive uma categoria delas, as espirais, em que os movimentos gravitacionais das estrelas ocorrem juntos; essas têm forma preferencialmente plana (sendo mais preciso, em espiral
plana) e têm rotação como um todo. As galáxias, por sua vez, são os constituintes dos aglomerados de galáxias, que são constituintes dos aglomerados de aglomerados de galáxias, etc. Esses
aglomerados, muito provavelmente contendo tipos bem diversos de galáxias, são bem parecidos
entre si. Além disso, interagindo única e exclusivamente de forma gravitacional, eles podem
ser, no máximo mais densos ou mais rarefeitos, mais ou menos brilhantes, dependendo de suas
estrelas. Com essa simplicidade fundamental do universo em larga escala, faz sentido esperar a
simplicidade fundamental do todo: um fluido que seja, em larga escala, homogêneo e isotrópico.

6.2

Matéria Escura

A determinação da quantidade de massa no universo é um problema chave na cosmologia.
Segundo soluções teóricas da Relatividade Geral, diferentes valores para a densidade de massa
hoje resultam em evoluções dinâmicas muito distintas para o nosso Universo. Sem uma estimativa precisa do seu valor, é impossível prever o futuro das estruturas em larga escala.
Uma maneira simples de calcular a densidade de massa no universo consiste em estimar
massa média de uma estrela, o número médio de estrelas numa galáxia e o número médio de
galáxias por unidade de volume do espaço. Este cálculo pode ser aprimorado usando técnicas
estatísticas mais sofisticadas visando diminuir os erros aleatórios, dado que as diferentes galáxias
do céu não possuem o mesmo número de estrelas, e as estrelas não possuem a mesma massa.
No entanto, mesmo reduzindo a zero a magnitude dos erros aleatórios, a precisão do método
de contagem ainda é reduzida devido aos limites observacionais dos nossos telescópios. Estes
não são capazes de detectar toda a massa de uma galáxia, mas apenas uma fração capaz de
emitir luz com uma intensidade suficientemente grande. A diversidade de emissão luminosa dos
objetos do cosmo, indo desde as brilhantes Supernovas até os escuros Buracos Negros, gera uma
fonte de erro sistemático na estimativa de massa.
Considerando a impossibilidade de se construir um telescópio perfeito, capaz de detectar
qualquer intensidade de luz, uma nova abordagem se faz necessária para cálculo de massa do
universo. Podemos estender para muitas galáxias a técnica que foi usada para calcular a massa
da Via Láctea: traçar sua curva de rotação.

6.2.1

Curva de Rotação da Galáxia

Como o Sol e os planetas gasosos, a Galáxia não tem um mesmo período de rotação em
todas as suas partes; cada uma das fatias se move em uma órbita kepleriana, atraída por toda
a massa que está no interior desse anel. Assim, medindo a velocidade de rotação desses anéis,
podemos calcular a massa da Via Láctea! Tomemos o Sol como exemplo. Sabendo que sua
velocidade de rotação é de aproximadamente v = 220 km/s (ou 2, 2 · 105 m/s), e igualando a
atração gravitacional à Força Centrípeta:
G

MS M G
v2
= MS
2
R
R
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onde MG é a massa procurada, MS é a massa do Sol, R é a distância deste ao centro galáctico
(aproximadamente 8500 pc, que dá 2, 6 · 1020 m) e G é a constante gravitacional universal.
Isolando MG , chegamos em:

5
 v = 2, 2 · 10 m/s
v2 · R
MG =
→
R = 2, 6 · 1020 m

G
G = 6, 67 · 10−11 (m3 /kg · s2 )
Substituindo os valores, chegamos em MG = 1, 9 · 1041 kg, que dá aproximadamente 1011 MS .
Considerando o Sol como uma estrela de massa típica, a Via Láctea teria aproximadamente 100
bilhões de estrelas!
Contudo, o valor calculado é menor que a massa “real”, pois considera apenas a massa interna
à órbita do Sol. Para se conhecer a massa existente além da órbita do Sol, precisa-se medir o
movimento de objetos localizados a distâncias maiores do centro galáctico. Usando observações
em rádio, os astrônomos mediram o movimento do gás no disco até distâncias além do limite
visível da Galáxia, e criaram a citada curva de rotação da Galáxia. O que é isso? É só um gráfico
que mostra a velocidade de rotação em função da distância ao centro da galáxia.

Figura 6.1: Curva de Rotação da Via Láctea.

No gráfico acima, podemos ver duas curvas: Uma delas, a superior, é a curva medida experimentalmente, ou seja, a partir da medição direta das velocidades dos corpos. A curva de baixo
é a curva que seria esperada, a partir da quantidade de estrelas e gás que medimos na Galáxia.
Percebemos, dessa forma, que a matéria que emite energia luminosa, e que é, por isso, detectada
por nós, não é suficiente para explicar as altas velocidades orbitais dos corpos do Sistema Solar.
Essa foi a primeira indicação de um problema muito maior, a tal da matéria faltante (ou matéria
escura, pois não emite luz). Uma parte do problema parece ter sido resolvida com a hipótese,
praticamente certa, de que há um gigantesco buraco-negro no núcleo de nossa galáxia, responsável pela grande quantidade de massa desse núcleo. Ele foi detectado a partir da medida das
velocidades de estrelas muito próximas ao centro, que nos permitiram a determinação da massa
concentrada aí.
A curva mostra, entretanto, que a massa contida dentro do raio de 15 kpc (quase duas vezes
a distância do Sol ao centro galáctico) é o dobro da massa contida dentro da órbita do Sol. Essa
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distância de 15 kpc é aproximadamente o limite da estrutura espiral que pode ser observada
(seja em rádio, no visível, enfim, em qualquer comprimento de onda). Logo, era de se esperar
que a partir desse ponto a curva de rotação passasse a decrescer, pois se a maior parte da massa
da Galáxia estivesse dentro desse raio, o movimento dos objetos mais distantes deveria ser mais
lento, assim como a velocidade dos planetas diminui conforme aumenta sua distância ao Sol.
Mas, na verdade, acontece o contrário: a curva de rotação aumenta, indicando que a quantidade
de massa continua a crescer! A conclusão é que nossa Galáxia contém matéria não-visível que se
estende muito além da matéria visível – e que constitui, no mínimo, dois terços da massa total
da Galáxia!
A técnica é bastante promissora também se aplicada a outras galáxias. Vejamos um exemplo
para outra galáxia espiral:

Figura 6.2: Curva de Rotação de NGC 6503.

Na figura acima, apresentamos um gráfico da velocidade de rotação de astros luminosos
versus a distância deles ao centro de massa galáctico. A curva cheia, sobreposta aos pontos
observados, representa o melhor ajuste aos dados da NGC 6503. As duas curvas mais baixas
representam as previsões teóricas devidas, de baixo para cima, à quantidade de gás e de matéria
no disco galáctico, estimados por observação direta (incluindo as possíveis discrepâncias geradas
por remanescentes frios de estrelas e poeira fria). A terceira curva, que indica a matéria contida
no “halo” galáctico, é na verdade a subtração entre a curva dos dados observacionais de uma das
previsões teóricas. Compare as quantidades! Para observações em larga escala (de aglomerados
de galáxias e aglomerados de aglomerados de galáxias), o problema é maior ainda: a estimativa
do excesso de massa (a matéria escura) chega a ser dez vezes maior que toda a massa comum
(prótons, nêutrons e elétrons) prevista pela física de partículas e pela cosmologia!
A princípio, a hipótese mais simples a ser considerada para explicar este estranho fenômeno
é a existência de grandes erros sistemáticos na construção das curvas de rotação. Observações
astronômicas são complicadas, pois, ao contrário do que ocorre nas experiências em laboratório,
não temos controle sobre as condições físicas dos astros que emitem a luz que observamos nem
sobre as condições do gás interestelar.
É uma crítica conservadora do ponto de vista dos teóricos, mas de fato precisamos ser cautelosos ao reprovar teorias inteiras, mesmo que o problema seja grande como o que parece ser. Dentre
outras coisas, devemos procurar observar o mesmo fenômeno através de dados observacionais
os mais diversos possíveis, como as lentes gravitacionais e a R.C.F. Por enquanto elas confirmam
a discrepância, jogando na nossa cara que não conhecemos 90% da matéria do universo. Apesar
das várias tentativas, nem o modelo padrão nem a teoria das cordas nem nenhuma das con59
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correntes conseguiu apresentar ainda uma explicação satisfatória para o fenômeno. O problema
continua completamente em aberto, aguardando sugestões.

6.2.2

Lentes Gravitacionais

Uma das previsões mais surpreendentes da Teoria da Relatividade Geral é o fenômeno de
lentes gravitacionais. Segundo a teoria de Albert Einstein, um raio de luz, ao passar perto de um
corpo massivo sofre um desvio contínuo na sua trajetória: em vez de atravessar em uma linha
reta, o raio percorre uma trajetória semelhante à trajetória hiperbólica de um planeta6 .
Este desvio nos permite observar quasares a distâncias maiores que as impostas pelas limitações dos nossos telescópios, ampliando nossa região de observação, pois a luz de tais objetos,
ao passar por uma galáxia massiva mais próxima, sofre um efeito de convergência – efeito este
semelhante ao obtido quando raios de luz atravessam por uma lente convergente. Para nos beneficiarmos desse efeito, recebendo luz de quasares longínquos e antes inobserváveis, é necessário
apenas que nos localizemos perto do foco desta lente natural!

Figura 6.3: Esquema simples mostrando o funcionamento da lente gravitacional.

Figura 6.4: Foto do telescópio espacial Hubble mostrando uma lente gravitacional.

6A

analogia com o movimento planetário tem suas limitações. Ao contrário do que acontece com planetas, a relatividade geral não prevê um desvio forte o suficiente para que o feixe de luz entre em uma órbita fechada.
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A foto 6.4, tirada pelo telescópio espacial Hubble, nos fornece uma evidência visual do efeito
de lente gravitacional. Uma análise das distorções produzidas é capaz de estimar a massa da
galáxia ou do aglomerado de galáxias responsável pelo efeito de lente. Isto nos possibilita obter
uma determinação independente da quantidade de matéria escura existente no universo. A
concordância com o valor previsto na análise das curvas de rotação de galáxias é um fato notável
e uma indicação da ausência de erros sistemáticos significativos em ambas às observações.

6.2.3

Aglomerado da Bala

O aglomerado da Bala é formado por dois aglomerados de galáxias, sendo um deles muito
menor que o outro, que colidiram há aproximadamente um bilhão de anos. Colisões entre galáxias e aglomerados de galáxias são relativamente freqüentes no universo – a nossa própria
galáxia, como vimos, encontra-se em rota de colisão com nossa vizinha Andrômeda. Entretanto,
essas colisões aparecem para nós nos mais variados ângulos com a nossa linha de visada; observar uma colisão ocorrida num plano perpendicular à linha de visada é um fenômeno raro
– e precioso para análise dinâmica deste tipo de evento. O aglomerado da bala é um exemplo
desse fenômeno, o que o torna especialmente interessante para o estudo do problema da matéria
escura.

Figura 6.5: O Aglomerado da Bala.

A foto 6.5 consiste de uma superposição de duas fotografias do aglomerado da bala, uma tirada na faixa ótica e outra em raios X. A emissão de raios X é proporcional na foto à intensidade
da cor vermelha, indicando a localização do gás intergaláctico, principal emissor desse tipo de
radiação. A intensidade da imagem roxa é proporcional à quantidade de massa no aglomerado,
inferida via lentes gravitacionais. As galáxias se encontram no interior dessa imagem porque a
interação entre galáxias é menos intensa que a colisão do gás intergaláctico quando dois aglomerados se chocam. É como se o gás ficasse grudado no local do choque enquanto as galáxias o
atravessem. Entretanto, é improvável que estas galáxias sejam a fonte de toda a massa inferida
pelo método de lentes, pois em aglomerados a maioria da matéria luminosa se encontra no gás e
não nas estrelas.
A existência de uma onda de choque, na forma de um cone de gás, localizado no aglomerado
menor (à direta na imagem acima) nos permite concluir que este atravessou o aglomerado maior
de maneira análoga a uma bala. Para exemplificar melhor esta analogia, a figura abaixo mostra
uma reconstituição computacional aproximada deste evento.
As diferenças na intensidade de cor vermelha e azul na Figura 6.5 são um fenômeno curioso.
Ou se trata de um aglomerado atípico, com pouquíssimo gás, ou a não-coincidência entre o centro
de massa do aglomerado e o centro de massa do gás é uma indicação da presença de enormes
quantidades de matéria escura não só no halo das galáxias, mas entre elas!
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Figura 6.6: Simulação simplificada da colisão ocorrida no aglomerado da bala. A intensidade de vermelho
está relacionada à temperatura da matéria. Referência: astro-ph/0703232

6.3

Energia Escura

Para compreendermos a interpretação dos dados oriundos de observações de Supernovas
tipo Ia7 , é necessário discutir com mais detalhes alguns conceitos ligados à dinâmica do nosso
universo.
Como vimos, o modelo padrão prevê que diferentes valores para a densidade de energia total
do universo resultam em evoluções muito distintas para o nosso cosmos. Por outro lado, a Lei
de Hubble leva à conclusão de que o universo está se expandindo. Por ora, precisamos apenas
saber da coisa mais ou menos óbvia de que a intensidade da expansão é proporcional ao valor
da função de Hubble, H (t).
O valor de H (t), hoje, é igual a aproximadamente (75 km/s)/Mpc. Esse valor, não sendo
constante no tempo, suscita uma pergunta crucial: Será que a função de Hubble irá assumir
valores negativos em algum momento do futuro, induzindo um efeito de aproximação entre todas
as galáxias do universo? Segundo o modelo padrão, a resposta depende apenas da densidade
de energia total do universo – que, conforme dito, será discutida com mais detalhes mais tarde.
Nesse momento vamos nos concentrar num resultado do modelo padrão, enunciado a seguir:
Se a matéria, ao longo de toda a história do universo, possui em larga escala densidade de
energia e pressão positivas então, independentemente de quão massivo seja o nosso cosmo,
H (t) é uma função estritamente decrescente no tempo.
Nesse contexto, iremos analisar duas possibilidades de futuro para a dinâmica do nosso universo na parte final dessa lista. Essas possibilidades dependem fundamentalmente do valor limite
de H (t)8 . No primeiro caso a ser analisado, o valor limite da constante de Hubble é igual a zero,
indicando que iremos observar indefinidamente um afastamento das galáxias distantes segundo
lei de Hubble. No segundo caso, o valor limite é “−∞”, significando que o futuro as galáxias
7 Para
8 valor
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distantes começarão a se aproximar segundo uma lei de Hubble onde módulo de H (t) cresce
com o tempo.
A surpresa dos astrônomos ao observar supernovas tipo Ia consiste no fato de elas indicarem
que o melhor ajuste às observações acontece quando se assume uma função de Hubble que,
a partir de um instante no futuro, irá parar de decrescer, tornando-se constante no tempo e
diferente de zero, em contradição com a previsão do modelo padrão. Essa é uma observação
de alto impacto, pois uma das conseqüências desse ajuste é que o universo atualmente está em
expansão acelerada!
3- O brilho de uma supernova Ia aparece maior ou menor em um universo em expansão acelerada
do que em um se desacelerando? Por quê?
Abaixo uma figura com os dados coletados pelo Supernova Cosmology Project, um dos dois
grupos de cientistas que no final do século XX (em 1998) observaram o fenômeno de expansão
acelerada. A primeira e a segunda linhas, de cima para baixo, são modelos de universo com
expansão acelerada. Elas se ajustam aos dados observacionais de maneira mais precisa que os
modelos sem aceleração, apresentados na terceira e quarta linhas, de cima para baixo.

Figura 6.7: Dados coletados do Supernova Cosmology Project e tentativas de plotagem desses dados.

Devido ao alto impacto das observações de supernova, devemos agir prudentemente. Conforme dito na seção de curvas de rotação de galáxias é tentador, mas enganoso, arruinar numa
única observação uma teoria tão sólida como o modelo padrão. Devemos buscar outros indícios.
Eles, de fato, existem, como na R.C.F. O problema da expansão acelerada, mantendo-se o modelo padrão, leva à imediata pergunta: “o que está acelerando a expansão?”, e cria um problema
quase tão estranho quanto o da matéria escura: o problema da energia escura.
A segunda equação de Friedmann nos informa como a densidade de energia do universo e a
densidade de pressão modificam a taxa de variação do parâmetro de Hubble no tempo. Com base
nessa equação, podemos entender as conclusões obtidas a partir das observações de supernovas
tipo Ia. Elas indicam que no futuro
dH (t)
= 0 ⇒ p ( t ) = − c2 ρ ( t )
d(t)
Essa é uma relação entre a densidade de energia e a densidade de pressão cujas conseqüências
são estranhas. No nosso dia-a-dia, estamos acostumados a associar pressão à dificuldade de
se comprimir um gás. É a pressão exercida pelo ar dentro de um pneu que o impede de ser
esmagado pelo peso de um carro. É a pressão interna exercida pelos gases contidos no nosso
63

Curso de Astronomia Geral - CCD/OBA \o/

Volume 5 - Cosmologia

corpo que impede a atmosfera de nos esmagar com o peso das muitas toneladas de ar que
pairam sobre nossas cabeças. É a pressão exercida por milhares de litros da água que explica o
porquê não podermos mergulhar muito fundo no mar sem passar muitos dias nas conhecidas
cabines de pressurização.
Fisicamente, essa associação entre pressão e dificuldade de compressão é feita através do sinal
da imagem da função p(t). Para explicar toda gama de fenômenos do nosso dia-a-dia, é necessário exigirmos que este sinal seja positivo. No caso relativístico, no entanto, as pressões, quando
possuem valores muito altos, contribuem também para o aumento da interação gravitacional e
isto implica que a associação entre pressão e colapso de um sistema depende fundamentalmente
do balanço entre a dificuldade de compressão exercida por pressões positivas e o aumento da
intensidade do campo gerado por efeitos relativísticos. Este balanço pesa para o lado da gravitação no caso do universo em larga escala, obrigando-nos a, para explicar o fenômeno de expansão
acelerada, lançar mão de um gás dominante contendo pressões negativas (!). A este estranho ente
do universo que gera pressão negativa e acelera a expansão do universo, denominamos Energia
Escura.
Mesmo possuindo propriedades paradoxais quando comparados aos gases do nosso dia-adia, as observações de larga escala nos obrigam a iniciar uma busca por possíveis candidatos.
Apesar de possuirmos alguns palpites, este é ainda um problema totalmente em aberto na cosmologia, fonte de alguns dos debates científicos mais quentes da atualidade. Mesmo não sabendo
a origem física da relação p(t) = −c2 ρ(t), nós podemos estudar seus efeitos gravitacionais. Paradoxalmente, ao resolver as equações da relatividade geral conclui-se que o universo sente a
presença desta “Energia Escura” através da existência de uma Constante Cosmológica (desde
que a equação relacionando a densidade de pressão e energia seja a citada no início deste parágrafo). O “maior erro da vida de Einstein” volta à cena na cosmologia moderna!
Originalmente, a Constante Cosmológica foi inventada por Albert Einstein para modificar
suas equações da Relatividade Geral, visando criar um modelo cosmológico estático, de acordo
com as convicções filosóficas do próprio. Algumas soluções simples das equações da Relatividade Geral levavam a um universo que só era estável se estivesse se expandindo; considerando
isso uma premissa absurda sem nenhuma sustentação científica, Einstein teve de introduzir nas
equações uma constante para contrabalançar esse efeito, que ficou conhecida como constante
cosmológica. Mais tarde, entretanto, o jogo virou: veio a Lei de Hubble em 1929, e logo depois a interpretação da expansão do universo. Arrependido e resignado com o fato de novas
observações apoiarem justamente a hipótese que ele tentou evitar, Einstein declarou que aquela
constante teria sido “o maior erro de sua vida”.
Se futuras observações confirmarem a existência de uma energia escura que obedece à equação p(t) = −c2 ρ(t) (onde p(t) e ρ(t) são a densidade de energia e a densidade de pressão
do universo, respectivamente), então surge uma questão interessante a respeito da evolução do
cosmo. Os primeiros cálculos sobre o conteúdo energético do universo consideravam que a radiação eletromagnética (luz!) e a matéria usual, formada por prótons e nêutrons, forneciam as
maiores contribuições no cálculo da função ρ(t). Existiam outros elementos, como os neutrinos,
mas eles não eram levados em conta9 . Mas agora uma situação muito diferente aparece.
Mesmo não conhecendo a natureza dos dois novos ingredientes apresentados neste capítulo
– a matéria escura e a energia escura –, podemos estimar a contribuição energética delas a partir
das curvas de rotação de galáxias e das medidas de brilho das supernovas tipo IA . Ao refazer
os cálculos da função ρ(t), os cosmólogos se depararam com um fato assustador: a matéria e
a energia escura contribuem com 90% da quantidade de energia disponível no espaço, o que
significa que conhecemos a natureza de apenas 10% da energia de todo universo!!
Nosso quadro atual é então descrito da seguinte maneira: o universo é composto majoritari9 Por

muito tempo acreditou-se que a massa de repouso do neutrino (isto é, a massa da partícula parada, sem energia
cinética) era nula.
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Figura 6.8: Pizza da distribuição de matéria no universo para cada classe.

amente por radiação eletromagnética (luz), matéria bariônica10 , matéria escura e energia escura.
Cada componente pode ser modelada em larga escala de maneira análoga a um gás, possuindo
uma densidade de energia (ρ(t)) e pressão (p(t)), além de uma equação que relaciona ρ(t) e p(t).
Cada um desses “gases” possui um comportamento distinto e eles contribuem de forma desigual
no cálculo da densidade total de energia e pressão.
ρuniv. (t) = ρrad. (t) + ρmat.bar. (t) + ρmat.esc. (t) + ρen.esc. (t)
Falta então entender como cada uma dessas componentes se comporta ao longo da história do
nosso universo. Parece abstrato, mas na prática é bem simples: o número de prótons, nêutrons,
elétrons e fótons se conservam ao longo do tempo. Então, com o aumento do tamanho do
universo, a densidade desses elementos diminui. Todo o problema se concentra em entender
como o fator de escala a(t) (lembre-se da discussão sobre expansão!) modifica as densidades de
cada ingrediente.
Neste momento, estamos prontos para enunciar a questão colocada pelas observações de
supernovas IA: por que o parâmetro de Hubble no futuro irá parar de decrescer? Para responder
essa questão, três idéias têm que estar claras na nossa mente:
(a) As equações de Friedmann nos informam que, para determinar o comportamento do parâmetro de Hubble H (t), precisamos conhecer o quão energéticos são os ingredientes que
compõem o universo – isto é, as densidades de energia ρ(t) – e o quão grande é a pressão
exercida por cada ingrediente – as densidades de pressão p(t).
(b) Como acontece com os gases do nosso dia a dia, a pressão exercida por cada ingrediente
que compõe o universo depende do quão energético ele é. Por exemplo, para a energia
escura:
p ( t ) = − c2 ρ ( t )
(c) Acreditamos que todos os ingredientes que compõem o universo, à exceção da energia
escura, obedecem à lei de conservação de energia. Por isso, em três dos casos, as densidades
de energias dependem apenas do volume do universo: se este aumenta de tamanho, então
a densidade diminui. Ainda não ensinamos com se calcula o volume do universo; ele é
aproximadamente igual ao fator de escala ao cubo:
Vuniverso ≈ a(t)3
10 Toda

matéria constituída por prótons e por nêutrons, que são bárions. A Matéria Bariônica inclui, além destes, todos
os elétrons e seus semelhantes, os léptons. Para mais detalhes, ver seção ??.
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Para simplificar nossa análise, vamos relacionar as densidades de energia diretamente com o
fator de escala a(t). Cálculos simples mas sem relevância para este capítulo demonstram que:
Radiação Eletromagnética: ρ(t) ∝ a(t)−4
Matéria Bariônica: ρ(t) ∝ a(t)−3
Matéria Escura: ρ(t) ∝ a(t)−3
Energia Escura: ρ(t) = Constante
Usando a informação da tabela acima, podemos responder nossa pergunta referente ao parâmetro de Hubble e encerrar a seção de cosmologia teórica. Abaixo há um gráfico para ajudar
na visualização. A partir dele concluímos que no início do universo a radiação era o ingrediente
mais energético e a evolução do parâmetro de Hubble dependia basicamente do comportamento
dela. Conforme o tempo passa, a radiação perde importância em apenas algumas centenas de milhares de anos a partir do Big Bang. Atualmente ela contribui com menos de 0, 01% da densidade
total de energia.

Figura 6.9: Evolução das densidades de matéria, radiação e energia escura.

Apesar de insignificantes no início do universo, a importância da matéria bariônica e sa matéria escura aumenta com a queda da radiação, dominando a evolução do parâmetro de Hubble
até um passado recente (uns cinco bilhões de anos atrás). A partir daí a energia escura passa a
contribuir majoritariamente. Hoje 75% de toda a densidade de energia do universo é devido à
densidade de energia da energia escura.
Analisando o futuro nos deparamos com um cenário sombrio. Conforme o fator de escala
cresce, as contribuições da radiação, da matéria bariônica e da matéria escura diminuem cada
vez mais. A estranhíssima propriedade da energia escura de manter, num universo em expansão,
sua densidade constante no tempo nos leva inexoravelmente a um futuro assustador, dominado
por algo cuja natureza é totalmente desconhecida!
Quando esse futuro sombrio se concretizar, a densidade de energia de todo universo será
aproximadamente igual à densidade de energia da energia escura. Todo o universo obedecerá à
equação:
p ( t ) = − c2 ρ ( t )
Num universo com densidade de radiação e matéria praticamente nulas, o parâmetro de
Hubble não muda com o tempo (devido a segunda equação de Friedmann). Nosso futuro está
fadado a obedecer a relação:
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dH (t)
=0
dt
Mas o que isso significa? Este resultado implica primeiramente que o fator de escala irá se
expandir eternamente de forma exponencial, isto é:
H (t) = H̃ = constante ⇒ a(t) = e H̃t
Neste momento já estamos em condições de refinar um pouco mais nossa discussão a respeito
da necessidade de existência da energia escura. Nós afirmamos na parte observacional do capítulo, e reafirmamos no parágrafo anterior, que este problema estava ligado ao comportamento da
função de Hubble e seu limite constante. Esta afirmação é apenas parcialmente verdadeira, pois o
verdadeiro vilão não é tanto a constante de Hubble, mas a aceleração do fator de escala – apesar
de nosso postulado a respeito do comportamento de H (t) estar correto. Ele é apenas incompleto,
pois existem casos derivados das equações de Friedmann em que H (t) é estritamente decrescente
e, mesmo assim, a presença da energia escura se faz necessária.
O postulado mais geral a respeito desse problema defende que, se a matéria, ao longo de toda
a história do universo, possui em larga escala densidade de energia e pressão positivas então, independentemente de quão massivo seja o nosso cosmo, a aceleração do fator de escala a(t) é uma
função cujos valores são sempre não positivos. A existência da energia escura se faz necessária
quando o universo possui aceleração do fator de escala positiva e é justamente esse sinal positivo que as observações de supernovas indicam. Leitores com conhecimentos mais avançados de
matemática (que dominem cálculo diferencial) podem demonstrar, a partir da definição de H (t)
que:
H (t) =

ȧ(t)
dH (t)
ä(t)
⇒
=
− H 2 (t) < 0
a(t)
dt
a(t)

Donde o comportamento de H(t) (estritamente decrescente) sai como um corolário. A partir
deste resultado, dois futuros são possíveis no modelo padrão. No primeiro futuro, o valor da
função de Hubble tende a menos infinito, indicando que no futuro o universo começará a se
contrair e a velocidade desta contração crescerá com o tempo. No segundo cenário, a função de
Hubble tende a um valor constante sem, no entanto, parar de decrescer. Nesse caso dizemos que
a função de Hubble tem um valor assintótico constante. Para os alunos que nunca estudaram o
conceito de valor assintótico, desenhamos a seguir um exemplo matemático de uma função com
valor assintótico zero, mas sempre decrescente.
f (t) :

R+
f (t)

→ R+
= t −1

Conforme o leitor pode perceber, a formulação geral envolve propriedades do fator de escala,
que é uma função cuja definição é muito mais abstrata que a função de Hubble, o que justifica
a intenção dos autores de trabalhar o máximo possível com a formulação restrita do problema.
Também é possível mostrar, através da segunda equação de Friedmann, que equações de estado
do tipo
p(t) = −wc2 ρ(t)
com −1 < w < −1/3 geram acelerações positivas e funções de Hubble estritamente decrescentes.
O problema teórico resultante das observações de supernovas é que elas demonstram que o
universo está em expansão acelerada. É um bom exercício reparar que uma expansão acelerada
não implica necessariamente numa função de Hubble constante ou crescente no tempo. No
entanto, o modelo que melhor se ajusta aos dados observacionais preve que num futuro distante,
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Figura 6.10: Gráfico da função f(t).

mas não infinitamente distante, a função de Hubble se tomará constante no tempo, o que significa
dH (t)
= 0.
dt

6.4

Uma nova imagem

Um problema particular da cosmologia científica é que, em grande medida, ela se afastou
do papel mais tradicional da cosmologia que é fornecer uma visão compreensível do universo,
para as pessoas em geral. No máximo, fornece uma visão esmagadora da infinitude espacial e
temporal do universo diante da nossa desprezível existência. Mas há tentativas em contrário por
parte de alguns cosmólogos, incluindo até mesmo as novas idéias de matéria e energia escura.
Nesse sentido, há um livro traduzido recentemente no Brasil, do cosmólogo americano Joel
Primack, entitulado The View from the Center of the Universe (Panorama Visto do Centro do Universo). Ele procura recuperar algumas imagens simbólicas comuns na nossa tradição, associandoas às idéias cosmológicas contemporâneas e, com isso, procurando dar algum sentido “espiritual”
(amplamente falando) a elas. Um dos símbolos é o da pirâmide, como as que aparecem nas notas de dólar. Se pensarmos que grande parte do universo é composto de estruturas muito mais
simples que nós, então podemos nos ver como estando no topo de uma pirâmide, de estruturas
muito raras e muito complexas.
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Ele faz então a pirâmide da matéria visível e a pirâmide da densidade cósmica :

Outra imagem que ele usa tem a ver com nos enxergarmos ou não no centro do universo.
Existe de fato uma centralidade na nossa posição, que não pode ser proclamada sem alguma
circularidade: estamos no centro do universo visível. À primeira vista parece idiota, e talvez seja
mesmo; mas não deixa de ser interessante notar que, do nosso ponto de vista, estamos cercados
por cascas esféricas de idades diferentes, cada vez mais voltadas ao passado. O limite, a casca
esférica suprema do universo visível, é aquela da Radiação Cósmica de Fundo .
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Capítulo 7

Uma Biografia do Unvierso
7.1

Biografia em Prosa

Agora que já vimos as equações de Friedman e alguma coisa sobre partículas elementares e
o Modelo Padrão, vejamos como eles tentam explicar e prever a dinâmica do universo. Aqui
é importante enfatizar que o modelo-padrão, bem como todo modelo, não é perfeito. Este não
é capaz de explicar o conjunto de observações que indicam um universo acelerado regido no
futuro por uma Energia Escura. Devido ao intenso debate cientifico vigente e a lançamentos
programados de novos satélites, devemos ser especialmente prudentes ao ler este capítulo. Há
possibilidade de mudanças radicais, nos próximos anos, na forma como contamos a nossa própria
história cósmica.

7.1.1

Passado

Pensando segundo nossa física atual, não podemos falar, stricto sensu1 , de um instante inicial.
É um resultado geral do modelo padrão que, em um universo dominado apenas pela matéria
bariônica, matéria escura e radiação, o fator de escala é nulo no instante inicial. Tal evento é
denominado singularidade. Apenas com Relatividade Geral, portanto, falar em Big Bang é falar
em singularidade inicial. Mas isto não faz muito sentido, pois grandezas físicas relevantes como
a densidade de energia do universo “explodem”, isto é, tomam valores infinitos.
Mesmo dentre os cientistas que aceitam o Modelo Padrão, ainda há divergências sobre o que
teria acontecido nos instantes iniciais do universo. O físico francês Levy Leblond, por exemplo, aponta que de acordo com a teoria da relatividade, corpos com massa não podem chegar
a velocidades superiores à da luz. Quando se fornece energia para um corpo, aumentando sua
velocidade, sua massa inercial também aumenta, de forma que quanto maior a velocidade atingida, mais energia é necessária para aumentar esta velocidade. Assim, a velocidade da luz pode
ser vista como uma grandeza “infinita”, por que não pode ser atingida.
Porque utilizamos instrumentos de medida e unidades contingentes, nós encontramos
um valor finito. Mas, na realidade, é um infinito. O mesmo vale para a idade do
Universo: pode-se afirmar que o Universo há vinte bilhões de anos é uma medida
convencional e dizer que sua idade é infinita é uma significação profunda, conceitual
da teoria. [...] Precisa-se sair da falsa ideia de que o Big Bang seria um instante. O
Big Bang é uma fase, a fase mais explosiva da vida do Universo, que começou em um
tempo infinito e, deste ponto de vista, de que o Universo sempre existiu. 2
1 stricto sensu é uma expressão latina que quer dizer “em sentido estrito”. É usada em oposição a lato sensu, “em sentido
amplo”.
2 Levy- Leblond apud Neves 2000, p. 226
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Tampouco podemos nós, com a física atual, fazer previsões até o instante em que a temperatura do Universo é da ordem dos 1032 K. Essa impossibilidade se deve à falta de qualquer teoria
que modele os efeitos gravitacionais na escala de distâncias dominada pela mecânica quântica.
Entretanto, a partir desse instante (que chamaremos de t = 0), já é possível usar o modelo
padrão das partículas elementares. Ele prevê, para os primeiros instantes que podem ser previstos, um mar mais ou menos homogêneo de quarks, e duas forças diferenciadas: gravitacional e
eletronuclear (eletromagnética + nuclear fraca + nuclear forte).
Chegando a t = 10−30 segundos, quando a temperatura tiver caído para 1027 K, a força
nuclear forte se diferencia das demais. Então teria início um declínio assimétrico de partículas
que só existem em temperaturas realmente elevadas. Esta assimetria dá origem à preponderância
da matéria sobre a antimatéria, ao gerar mais quarks que anti-quarks.
Em t = 10−11 segundos, a temperatura do meio passa a 1013 K, baixa o suficiente para que o
eletromagnetismo e a força nuclear fraca passem a atuar como forças distintas.
Em um milionésimo de segundo (t = 10−3 s), os quarks se agregam para formar os nêutrons
e prótons de nossos átomos atuais. Os anti-quarks formam antiprótons e antinêutrons. Matéria
e antimatéria se aniquilam reciprocamente, restando um pequeno excesso de matéria. Esta aniquilação produz radiação na forma de fótons. A proporção entre matéria e radiação agora é de 1
para 1 bilhão. Este resultado da teoria possui boa concordância com as razões observadas.
Entre 10 e 500 segundos acontece a chamada síntese primordial de alguns elementos: cerca
de 25% dos núcleos existentes de Hidrogênio (isto é, prótons livres) são convertidos em Hélio.
Um milésimo por cento (0, 001%) é convertido em Deutério, e menos de um milionésimo por
cento (> 0, 000001%) é convertido em Lítio.
O grande passo seguinte desta história se dá muito depois. Somente quando o Universo já
possui a respeitável idade de 300.000 anos a temperatura é baixa o suficiente para que os átomos de fato se formem. Isto porque, a elevadas temperaturas, os átomos não mantém elétrons.
Num Universo muito quente, os núcleos atômicos não conseguiam segurar os elétrons de forma
a construírem átomos eletricamente neutros. Nesta idade, entretanto, tal formação se torna possível – então dizemos que a matéria não mais é afetada pela radiação. É neste momento que o
universo se torna transparente e a radiação começa a vagar livremente por aí – até que a detectamos e batizamos de Radiação Cósmica de Fundo. O Universo então segue uma evolução mais
familiar a nossa intuição, continuando sua expansão, formando os objetos e as estrutura que hoje
conhecemos: estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias.
É importante lembrar que ainda não existiam elementos químicos mais pesados que o lítio,
e assim, as primeiras populações estelares foram feitas unicamente de hidrogênio e hélio, sem
nenhum átomo de carbono, oxigênio, metais, urânio... elementos relativamente abundantes no
nosso Sol. Só após muitas gerações de estrelas e de explosões de supernova é que o meio interestelar foi se enriquecendo com os diversos elementos. Deste modo, há 5 bilhões de anos, a nuvem
que formou o Sistema Solar já tpossuia uma quantidade razoável de elementos mais pesados.
Enquanto o gás se condensava em uma esfera que seria o Sol, as moléculas mais pesadas, sais
de silício e de carbono, concentraram-se mais próximos ao Sol; já as mais leves, contendo nitrogênio e oxigênio, principalmente, ocuparam uma periferia mais distante. Há 4,6 bilhões de anos, o
terceiro planeta rochoso do Sistema se formava. Em 3,5 bilhões, surgiam as primeiras formas de
vida, baseadas em longas cadeias de carbono. Os primeiros espécimes dos dois grandes reinos
de seres vivos, Animalia e Plantae, surgiram há 570 milhões de anos; os mamíferos, depois de 140
milhões.
Em 1,5 milhão, surgem os primeiros Homo Erectus. Os primeiros assentamentos agrícolas
surgem há 10 000 anos; a escrita, 3 ou 4000. As primeiras observações de cometas pelos chineses
têm 2 600 anos; o modelo geocêntrico de Ptolomeu, 1 800; a mecânica newtoniana, apenas 320
anos. A observação dos redshifts por Hubble faz pouco menos de 80 anos.
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Presente
Dizem que a vida é curta, mas isso não é verdade. A vida é longa pra quem consegue
viver pequenas felicidades. E, essa tal felicidade anda por aí disfarçada, como um
criança traquina, brincando de esconde-esconde.
Infelizmente, às vezes não percebemos isso. E passamos nossa existência colecionando
nãos. A viagem que não fizemos; O presente que não demos; A festa a qual não fomos;
O ensinamento que não aprendemos; A oportunidade que não aproveitamos.
A vida é mais emocionante quando se é ator e não espectador. Quando se é piloto e
não passageiro; pássaro e não paisagem. E como ela é feita de instantes, não pode e
não deve ser medida em anos ou meses, mas em minutos e segundos.
O que você vai fazer com cada minuto de 2010?
VISA: Porque a vida é agora3 .

7.1.3

Futuro: Universo Fechado

Neste caso, o universo se expandiria até um certo ponto, e logo começaria a se contrair, até
retornar ao seu estado inicial. De qualquer forma, para um observador começar a perceber a
contração, demoraria um bom tempo. Como ele observa sempre o passado do universo, notaria
primeiro o blue-shift das galáxias mais próximas e, depois de algum tempo, das mais distantes.
Uma outra característica da contração seria a elevação da temperatura da radiação cósmica
de fundo. No começo, seria uma elevação de apenas uns poucos graus; com o passar do tempo,
contudo, a RCF ficaria mais e mais quente – impossibilitando, num futuro distante, a existência
de qualquer forma de vida não-torrada.
Avançando ainda mais no tempo, a contração consumirá o universo de maneira cada vez mais
veloz, aquecendo-o a taxas cada vez maiores. A poucos milhares de anos do fim, a temperatura
média será tão alta que ionizará todos os átomos existentes, tornando nosso universo novamente
opaco, como nos primórdios. Nos últimos minutos, os núcleos atômicos se desintegrarão, e a
matéria será re-conduzida a um sopão de partículas elementares (prótons, nêutrons e elétrons),
destruindo em poucos segundos o trabalho de bilhões de gerações estelares.
Nos segundos finais, nem os prótons e nêutrons suportarão a enorme pressão, desintegrandose em quarks.
Nas proximidades do instante final, as forças fundamentais da natureza voltariam a se unir,
formando a Força Grã-Unificada. Mas, antes disso, nossa física volta a falhar, impedindo-nos de
continuar a partir daqui. É o Big Crunch (Grande Colapso).
O colapso não é inteiramente o filme da criação passado para trás. Há pelo menos uma característica do universo que tem estritamente um sentido: a entropia. É justamente a entropia que
nós garante o sentido único da seta do tempo: não podem ocorrer fenômenos que globalmente,
levem à diminuição da entropia. Assim, esse universo menor do fim terá uma entropia muito
maior que o inicial correspondente – o que deve significar, no mínimo, anisotropias menores, um
universo ainda mais homogêneo.
Repare ainda que, já que não podemos dizer nada sobre o comportamento do universo depois
de um certo instante, é perfeitamente concebível (no nível das especulações gratuitas) que possa
haver um novo Big Bang e uma nova criação. Essa idéia se alinha ao já mencionado princípio da
plenitude: se é possível que esse novo universo exista, então ele deve existir. Mais diretamente, a
idéia se alinha à concepção tradicional hindu (e de outros lugares) sobre um universo cíclico. Esta
visão tradicional vem da universalização dos ciclos repetitivos da natureza: o próprio conjunto
3 Veja

o vídeo correspondente a esse texto em http://www.youtube.com/watch?v=1LsKzehS6kw
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de toda a criação está sujeito também a ciclos, criando-se e destruindo-se como o acordar e o
dormir novamente de uma criatura. Ou para citar um texto hindu clássico:
Quando esse Deus [Brahman] desperta, então o mundo se coloca em movimento. Quando
adormece pacificamente, então tudo se dissolve. Em seu tranqüilo sono, os seres corpóreos
feitos para a ação deixam de agir, e o espírito deles cai nas trevas. Quando todos juntos se
dissolvem nessa grande alma, então ela, a alma de todos os seres, dorme feliz, em paz.
Mas não precisamos aderir ao princípio de plenitude, nem ao universo cíclico. Podemos
dizer que nosso universo, em sua efêmera existência, é apenas um acontecimento isolado, dentro
de um conjunto maior (uma espécie de multiverso) em que outros eventos sempre acontecem.
Assim, criamos mais um conjunto, um substrato que sempre existe e é sempre igual a si mesmo
(ou seja, que obedece ao princípio cosmológico perfeito), aproximando-nos, sob um novo viés,
das exigências filosóficas de Fred Hoyle e o pessoal do Estado Estacionário.
Ou podemos, aidna, rebater para o fim o argumento de Levy Leblond sobre o início, dizendo
que a contração da singularidade se retarda por um tempo infinito. Assim, tudo continua sempre
existindo, só que, em tempo infinito para trás e para frente, sob a forma do Brahman que dorme.
O drama da matéria bariônica (ou como diriam os hindus, a dança dos deuses) duraria apenas um
pequeno instante. Ainda assim, essa concepção é compatível com a do multiverso, considerando
que a seta do tempo, que usamos para contar a história do universo, só faz sentido dentro de
cada bolha. Talvez haja bolhas sem temporalidade, ou com mais de uma dimensão temporal...
Que estranhas e misteriosas criaturas o futuro do debate cosmológico nos revelará?

7.1.4

Futuro: Universo Marginalmente Aberto

Na situação da densidade média do universo ser igual à densidade crítica, como podemos
ver nos modelos de Friedmann, o cosmos continuaria se expandindo, mas a uma taxa cada vez
menor, tendendo a um tamanho limite. Assim, com o tempo, a influência da expansão seria cada
vez menor e o universo seria “deixado em paz” com sua vidinha.
Mas a própria evolução química do universo determina um futuro para ele. As anãs vermelhas, além de ter uma evolução muito longa, não expelem muito gás no seu fim. As gigantes
e supergigantes retêm uma quantidade considerável de matéria nos seus remanescentes (anãs
brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros). A cada nova geração estelar, é menor a matéria
disponível para renovação. A quantidade de gás nas galáxias vai então diminuindo, levando
junto a taxa de formação de estrelas. As populações galácticas migrariam todas para o tipo II, e
além.
Depois de alguns trilhões de anos, mesmo as últimas anãs vermelhas estariam morrendo.
Anãs brancas seriam o último reservatório de calor do universo. Mas mesmo elas esfriam com o
tempo, tornando-se acinzentadas, até apagarem-se completamente sob a forma de anãs negras.
Dentre os poucos átomos restantes no meio interestelar, existirão muitos de elementos pesados;
enquanto, no início, só havia hidrogênio, hélio e lítio.
Mais ainda há algo pior por vir: a desintegração nuclear. Mesmo os prótons têm um tempo
de meia-vida4 , que é da ordem de 1032 anos. Sobraria só a matéria exótica (ou seja lá o que é
aquilo) dos buracos negros; mas eles mesmos, num tempo da ordem de 10100 anos, evaporariam.
A segunda lei da termodinâmica diz que é impossível realizar um processo que tenha, como
único resultado, transferir calor de uma fonte mais fria para uma mais quente. Ou seja, com o
passar do tempo, a temperatura do universo se tornaria cada vez mais homogênea, e as trocas
de calor, cada vez menos freqüentes. A seta da entropia segue impávida. O universo estaria em
4 Meia-vida

é o tempo necessário para que metade de uma determinada massa de próton no universo se desintegre,
virando radiação.
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uma desordem cada vez maior, até chegar ao ponto em nenhum processo térmico mais ocorreria:
é a morte térmica do Universo. Tudo ficaria indiferenciado, morno, sem graça...

7.1.5

Futuro: Universo Aberto

Aqui a situação seria ainda pior que a anterior; além da morte térmica, a expansão do universo continuaria indefinidamente. A radiação cósmica de fundo ficaria cada vez mais “fria”,
acelerando o fim das formações estelares. Acabam os nascimentos de estrelas, acabam as próprias
estrelas, acabam as anãs brancas, acaba a matéria como conhecemos, acabam até as bizarrices dos
buracos negros! E o universo continua se expandindo, inerte, preenchido apenas por um mar de
radiação fria, esfriando cada vez mais.

7.2

Biografia em Verso

Podemos escrever essa biografia de forma mais sucinta e mais poética, ressaltando melhor
o quanto o Big Bang faz parte do senso comum sobre o universo, hoje. Para isso, usaremos a
letra da música The History of Everything, da banda canadense The Barenaked Ladies. A música é
também o tema de abertura do seriado The Big Bang Theory – seriado que muitos devem conhecer,
por ser um símbolo da cultura nerd. O slogan é “Smart is the new sexy”. Vamos ao texto5 :
Our whole universe was in a hot dense state,
Then nearly fourteen billion years ago expansion started. Wait...
The Earth began to cool,
The autotrophs began to drool,
Neanderthals developed tools,
We built a wall (we built the pyramids),
Math, science, history, unraveling the mysteries,
That all started with the big bang!
“Since the dawn of man” is really not that long,
As every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song.
A fraction of a second and the elements were made.
The bipeds stood up straight,
The dinosaurs all met their fate,
They tried to leap but they were late
And they all died (they froze their asses off)
The oceans and pangea
See ya, wouldn’t wanna be ya
Set in motion by the same big bang!
It all started with the big BANG!
It’s expanding ever outward but one day
It will cause the stars to go the other way,
Collapsing ever inward, we won’t be here, it wont be hurt
Our best and brightest figure that it’ll make an even bigger bang!
Australopithecus would really have been sick of us
Debating out while here they’re catching deer (we’re catching viruses)
Religion or astronomy, Encarta, Deuteronomy
5 Ver

música e um video bem feito acompanhando, em http://www.youtube.com/watch?v=Aym8_S3BXKw
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It all started with the big bang!
Music and mythology, Einstein and astrology
It all started with the big bang!
It all started with the big BANG!6

6 Nosso universo inteiro estava em um estado quente e denso / Então há cerca de 24 bilhões de anos a expansão
começou. Peraí... / A Terra começou a esfriar / autótrofos começaram a babar / Neandertais desenvolveram ferramentas
/ Construímos a Muralha (construímos as pirâmides) / Matemática, Ciência, História / desvelando os mistérios / Tudo
isso começou com o Big Bang!
“Desde a aurora da humanidade” não faz tanto tempo assim / Já que cada galáxia foi formada em menos tempo que
se leva para cantar essa música / Uma fração de segundos e os elementos foram feitos / Os bípedes se ergueram eretos
/ Os dinossauros todos conheceram seu destino / Eles tentaram pular fora, mas estavam atrasados / e eles morreram
todos (eles congelaram o cu) / Os oceanos e Pangéia /Até mais, eu não quer ia ser vocês / Posto em movimento pelo
mesmo Big Bang! Tudo isso começou com o Big BANG!
Tudo está se expandindo cada vez mais para fora, mas um dia / Isso fará as estrelas irem para o outro lado / Colapsando
para dentro, nos não estaremos aqui, não vai doer / Nosso melhor e mais brilhante chute é que haverá um ainda maior
big bang!
Australopitecos ficariam realmente de saco cheio da gente / Debatendo enquanto aqui eles caçam cervos (nós caçamos
vírus) / Religião ou astronomia, Encarta, Deuteronômio / Tudo começou com o Big Bang! Música e mitologia, Einstein
e astrologia/ Tudo isso começou com o Big Bang! / Tudo isso começou com o Big BANG!
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O maravilhoso não é a vastidão das estrelas, mas sim que o homem a tenha medido.
Anatole France
Mesmo depois de ler e estudar bastante, muitas perguntas inocentes que já estavam presentes
antes das leituras insistem em incomodar, mesmo quando insistimos em ignorá-las (chamandoas de irrelevantes, descabidas ou qualquer coisa do tipo). É esse tipo de pergunta que crianças
espertas fazem e que deixam os adultos desconcertados. Duas fundamentais no nosso assunto
(claro, não tão fundamentais quanto a “será que vai chover?”) são: o que é astronomia? O que
raios faz um astrônomo?
Para ajudar a entender o que os astrônomos fazem hoje, vale a pena saber o que os astrônomos
antigos já faziam. Em outras palavras, o que faz com que consideremos aqueles homens como
antepassados da nossa prática e, inversamente, nos consideramos herdeiros da ciência deles?
Olhando por esse lado, espanta perceber que o trabalho fundamental dos astrônomos permanece
o mesmo: fazer observações sistemáticas do Céu (o trabalho prático) e organizar / resumir essas
observações em sistemas explicativos racionais (o trabalho teórico).
Do ponto de vista prático, a única coisa que aconteceu foi termos diversificado os tipos de
observação sistemática do céu. As observações clássicas eram, principalmente, a observação de
posições das estrelas da Esfera Celeste e das outras coisas que se moviam de forma diferente
da esfera (Sol, Lua, planetas, cometas). Hoje em dia essas observações já são bem conhecidas,
e já temos um esquema explicativo bastante estável para organizar essas informações (em vez
de fundamentado em uma “Esfera Celeste”, ele parte da idéia de um “Sistema Solar”). Ademais, existem muito mais objetos conhecidos (aqueles que chamamos de asteróides, também as
nebulosas, aglomerados, galáxias etc). e suas medidas de posição são muito mais precisas. Para
organizar esses dados, usamos versões análogas da nossa idéia de sistema solar (corpos descrevendo elipses em torno de um corpo central, ou outras variações usando a teoria física da
gravitação), que se mostrou bastante elegante para descrever movimentos celestes em geral.
Além disso, temos formas completamente novas de fazer observações dos astros. Não nos
contentamos em observar diretamente a luz e as imagens dos objetos; em vez disso, decompomos,
filtramos, ampliamos essa luz. Mais do que isso, não precisamos muito mais dos nossos olhos
para observar: criamos versões novas de olhos, eletrônicas e de silício, que captam as imagens e
as enviam para um computador processar, entregando-nos a informação na forma de gráficos e
tabelas de dados.
Mas a forma de organizar as informações mudou bastante. Como dito, o esquema grego
das esferas cristalinas era um meio geométrico de deixar tudo muito bonito e elegante. Junto
com as teorias de como os céus interagiam com a terra (a “ciência dos astros” – astrologia), elas
forneciam um bom esquema. Hoje em dia, entretanto, pouca gente ainda usa geometria como
esquema mental (infelizmente, diriam alguns). Entre outras coisas, porque passamos a usar uma
forma muito mais poderosa de organizar os dados: as teorias matemáticas da ciência moderna. A
grande produtora desses modelos, consagradamente, é a física. Portanto, as observações astronômicas hoje não são mais organizadas geométrica ou astrologicamente; em vez disso, são organizadas
fisicamente. Por isso o uso do termo “astrofísica”.
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Pensando desse jeito, não dá pra dizer que a astronomia é um capítulo da física; física e
astronomia têm suas tradições próprias distintas (embora com interseções em alguns momentos
muito importantes) e as teorias físicas são uma das maneiras que os astrônomos usam hoje para
organizar as observações celestes, das quais eles sempre foram produtores e guardiões. De fato,
existem outras maneiras alternativas à física para organizar as observações, que motivam termos
como astroquímica, astroestatística e mesmo a astrologia que, de alguma forma, continua viva por
aí.
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Um problema para os estudantes escolherem seu curso de graduação é que, antes de entrar
na universidade, eles não sabem quase nada sobre ela. As disciplinas do colégio não ajudam
muito também, pois seu tratamento mais comum é muito diferente dos cursos universitários
correspondentes. O curso de matemática, por exemplo, não tem a ver com um monte de contas
com números. Matemáticos, no seu cotitiano, raramente lidam com números. Da mesma forma,
física não é um monte de fórmulas abstratas sobre blocos e polias, como química não tem a ver
com cálculos estequiométricos. História e Literatura não são um monte de datas, nomes e listas
de características de movimentos e grupos. Letras, por sua vez, tem pouco a ver com as regras
arbitrárias da gramática1 .
Para uma abordagem rápida, vamos dar um panorama de elementos são importantes na
formação em cada grande área. Começaremos com as diferentes áreas de pesquisa científica /
acadêmica, para depois falar das aplicações.

8.1

Ciencias Naturais

As principais ênfases na formação são:
• Matemática. Pelo menos hoje em dia, é a lingua das ciencias naturais; uma forte formação
matemática é fundamental A base é Cálculo (derivadas, integrais, essas coisas q tem nos
apendices da apostila), Algebra Linear (espaços vetoriais e essas coisas e finalmente um
lugar onde matrizes e determinantes são uteis pra alguma coisa) e Estatística (fazendo
estimativas com numeros grandes de coisas).
• Prática Experimental. Uma versão mais aprofundada e mais diversificada do Volume II.
• Teorias Paradigmáticas da Área. As teorias dominantes de cada área (ou, nas palavras de Richard Dawkins, “o melhor que nossa melhor ciência produziu até hoje”). Assim,
em um curso de física há matérias como Mecânica Clássica, Termodinâmica, Eletromagnetismo, Mecânica Quântica . . . Se for química, será Química Quântica, Química Orgânica,
Bioquímica . . . Se biologia, Teoria da Evolução, Genética, Bioquímica, Biologia Ambiental,
etc.
Como se estuda? Fazendo contas, resolvendo exercícios e problemas. Nas disciplinas experimentais, estuda-se no laboratório, fazendo experimentos, e depois em casa, tratando os dados e
interpretando-os. Modelo de aula.
1 Uma

abordagem mais interessante das letras e das línguas é dada pela Olimpíada Brasileira de Linguística. Procure
no Google e participe! (link patrocinado)
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Áreas Aplicadas. As aplicações das ciências naturais são geralmente chamadas de engeharia. Nelas,
a formação básica é a mesma das ciências naturais; as teorias paradigmáticas, em especial, variam
dependendo da ênfase (engenheiros civis e mecênicos vêem mais Mecânica Clássica; engenheiros
elétricos e eletrônicos vêem mais Eletromagnetismo; engenheiros químicos vêem mais ciências
dos materiais).

8.2

Matemática

Nos cursos de matemática, trabalha-se apenas com a língua das ciências naturais. Mas para
eles, é muito mais que só uma língua. É o próprio jogo de assumir consequências a partir de
pressupostos, de construir edifícios lógicos, importantes pela sua aplicação mas, principalmente,
pela sua beleza implícita. Na lígua alemã, essa idéia é expressa de maneira mais clara: para os
alemães, existe uma divisão tradicional entre Naturwissenschaft, ciência da natureza, e Geisteswissenschaft, ciência do espírito, ou ciência humana. A matemática, teoria da informação e outros
parentes, neste esquema, formam um terceiro grupo, chamado Strukturwissenschaft, ciência de
estrutura.
O que se precisa aprender num curso de matemática é, então, como jogar o jogo das estruturas. Por isso matemáticos não fazem contas, não usam números; em vez disso, eles entendem
a linguagem dos axiomas, teoremas e demonstrações – ou, em outras palavras, “como extrair
todas as consequencias lógicas interessantes de um grupo finito de regras”. As diferentes matérias na matemática servem de apresentação às difernetes áreas em que se costuma jogar (Lógica,
Álgebra, Análise, Geometria, Topologia) e a diferentes tipos de solução que se pode obter.
Como se estuda? Matemáticos estudam provando teoremas. Aulas de matemática são feitas apresentando definições novas, discutindo teoremas interessantes a partir dessas definições, e eventualmente discutindo algumas demonstrações desses teoremas.
Um trabalho interessante que muitos matemáticos fazem é “limpar a casa” para os cientistas. Físicos teóricos, por exemplo, muitas vezes criam protótipos de objetos matemáticos, que
aparecem com necessários no seu desenvolvimento teórico; muitas vezes,mesmo satisfazendo a
intuição do físico, esses objetos não são totalmente coerentes com os outros objetos matemáticos.
Então algum matemático precisa criar um corpo lógico que justifique e permita aquele tipo de
vasriavel, como um legislador que cria um novo código para legitimar velhos hábitos. O contrário
também acontece bastante: matemáticos em seus jogos criam modelos altamente excentricos, e
eventualmente um deles é usado por um físico, um neurologista, um economista, um programador de computadores.
Mas matemática, ainda mais que a ciência, uma carreira como a de modelo ou jogador de
futebol. Como elas, a matemática depende do frescor e do vigor da juventude, de uma boa capacidade de processamento e uma mente apta a fazer novas conexões. Por isso que na matematica,
e quase só na matemática, acontece de pessoas começarem ou terminarem seus doutorados com
15 anos, e ter sua vida produtiva quase toda concentrada até os 30 anos – depois disso, fica-se
colhendo os frutos do trabalho da juventude. Alguns dos principais prêmios de matematica do
mundo, como a Medalha Fields, só podem ser ganhos por pessoas com menos de 35 anos de idade.
Claro, nada disso significa que você não possa começar numa idade razoavel (digamos, começar
a faculdade com 18 anos) e ainda assim fazer coisas bastante relevantes para a matemática.
Áreas Aplicadas. As principais são as áreas em torno de economia e de computação. O fato de ambas
serem financeiramente interessantes talvez esteja relacionado ao fato de que poucas pessoas têm
uma formação média ou boa em matemática.
De um ponto de vista mais amplo, a ciência teórica pode ser vista também como uma área
aplicada da ciência. Hoje em dia acontece com muita frequência, especialmente nas áreas ainda
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pouco matematizadas, ou que exigem uma matematização muito complexa, como é o caso da
biologia. Os matemáticos, mais treinados em enxergar a estrutura, trabalham nas ciências para
enxergar as relações e quantificá-las. É assim que equações diferenciais podem modelar dinâmicas de colônias de bactérias ou de ecossistemas, ou que curvas geométricas refinadas podem
modelar o formato de uma molécula ou uma célula. Os modelos biológicos, hoje, são uma importante frente da matemática aplicada.

8.3

Humanidades

A tradição humanística é diferente da tradição científica. Baseada principalmente na reflexão
conceitual sobre questões especificamente humanas, tem origem na filosofia e na literatura gregas e prossegue na filosofia e na literatura atuais. A história é um dos grandes expoentes das
humanidades, mas também são a ciência política, a antropologia, etc.
Entretanto, em algum momento se pretendeu que a tradição científica fosse a única forma
legítima de conhecer as coisas. Disso surgiram as chamadas “ciências sociais”, que pretendiam
analisar os problemas humanos pelos métodos vistos como científicos pelos positivistas. O símbolo disso é a sociologia (em seu início, chamada de física social) que foi fundada a partir de
estudos experimentais estatísticos sobre grandes quantidades de pessoas. Psicologia, Antropologia e Pedagogia também são, nesse sentido, ciencias sociais.
As ênfases da formação são:
• Filosofia. Quase todos os cursos de humanidades tem que ter pelo menos algumas matérias básicas de filosofia – já que a filosofia é, por definição, a reflexão conceitual sobre as
coisas. Dá pra dizer que a filosofia é a matemática das humanidades.
• Tradição da Própria Área. Nas humanidades, a idéia de teoria paradigmática não é tão
importante quanto a idéia de tradição. Autores escrevem sobre um assunto, outros autores
escrevem sobre os primeiros, e assim faz-se um debate contínuo e longamente estendido
entre os autores. Assim, o que se espera de um humanista (filósofo, historiador ou literata)
é que saiba se inserir no debate da própria área e, com isso, dar respostas interessantes
aos problemas colocados pelos seus antecessores (o que, eventualmente, leva à formulação
de novos problemas). No mínimo, o estudante precisa conhecer os autores e os clássicos
da sua área, e os debates clássicos. Assim, os estudantes de história precisam conhecer os
textos de Ranke, Vico e Marx, nas suas formulações sobre o que é a história; mas precisa conhecer também os que desenvolvem História Econômica, História Cultural, Micro-história
. . . Um estudante de filosofia, por outro lado, precisa conhecer os filósofos existencialistas
(Heidegger, Kierkegaard, Sartre), os epistemólogos (Popper, Kuhn, Feyerabend), etc.
• Tradição das Outras Áreas. Nas humanidades nunca houve a especialização que funciona nas ciências; aqui, sua área não é um terreno bem delimitado, mas o ponto de vista
que você toma para discursar sobre todo o resto. Obras literárias têm muitas reflexões filosóficas, além de muito valor para se estudar determinada época (para os historiadores) ou
cultura (para os antropologos). Formulações culturais, por outro lado, são importantes para
entender as obras literárias ligadas a elas, mas também para entender dinamicas históricas,
idéias filosóficas abstratas ou linguagem. A história, similarmente, manifesta-se em todos
esses outros campos. Um crítico literário, quando fala de história, é reconhecido como crítico pelo seu ponto de vista, provavelmente baseado nos autores clássicos daquela época e
nas idéias clássicas da crítica literária. O mesmo pra as outras áreas. Assim, quanto mais
erudição você tiver, mais de outras áreas souber, melhores (mais ricas e mais completas)
ficam as intervenções na sua tradição.
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• Línguas. Como filosofia se faz com palavras das línguas humanas (em vez de símbolos
arbitrariamente definidos da matemática), estudantes de humanidades precisam conhecer
línguas. Pelo menos inglês todos têm que saber (isso vale para as ciências naturais). Mas
muitos grandes autores escrevem também em francês ou alemão, ou muitas vezes em italiano; então você tem que saber essas duas também (especialmente se estudar filosofia – os
filósofos clássicos são quase todos gregos ou alemães). Mas muitas obras são traduzidas só
pro espanhol, então é fundamental você saber se virar com ele também. Dependendo da
época de que forem os autores e da sutileza do tema tratado, é bastante importante também
saber latim e grego. E, claro, se você for antropólogo e estudar outras culturas, é preciso
saber um mínimo da língua daquelas pessoas (seja uma tribo indígena, seja a China). A
questão fundamental é que tradução é uma arte muito dificil, na qual as idéias são inevitavelmente perdidas ou transformadas. Nesse processo, pode ser perdida exatamente a idéia
que você procura.
Como se estuda? Lendo e discutindo o que se leu. Nas aulas de ciências naturais, a aula vem
antes do estudo: o professor discute algumas idéias abstratas, faz umas contas difíceis, depois o
aluno tenta reproduzir seus resultados. Em ciências humanas, isso não faz sentido, porque não
há resultados a serem reproduzidos. O que há são textos a serem digeridos. Assim, no início de
semestre, normalmente há uma lista dos textos correspondentes a cada aula; os textos devem ser
lidos antes para que, na aula, possam ser discutidos.
A formação humanística, a rigor, nunca acaba. Quanto mais você lê, mais erudição ganha,
melhores ficam suas análises. Era comum, até pouco tempo, os doutorados em ciências humanas
serem terminados aos 40 ou 50 anos de idade; há os que dizem que as primeiras obras realmente
maduras de um autor vêm depois dos 60 anos. As exigências aqui são opostas às da matemática
– o que não significa que não sejam escritos textos relevantes durante a juventude.
Áreas Aplicadas. Direito, Relações Internacionais, Gestão Publica, Comunicação. As áreas aplicadas também possuem suas próprias tradições, que dialogam com as outras (historiadores e
cientistas políticos têm que discutir frequentemente com os juristas). O que as diferencia é que
são tradições é seu maior poder de intervenção na sociedade. Os julgamentos de um historiador
não podem prender pessoas; os de um juiz podem.

8.4

Artes

No seu significado antigo, “arte” era algo próximo de “trabalho feito com dedicação e esforço,
produtos das habilidades das mãos”. Com o tempo, o termo restringiu-se aos trabalhos com
notável valor estético e, depois disos, tomou feições mais abstratas e subjetivas. Mas a raiz da
palavra não perdeu totalmente o sentido: as faculdades de artes não são para aprender a pensar
melhor, mas a fazer melhor. Os enfoques da formação são:
• Técnicas. Trabalho, trabalho, trabalho! Se for pintura, pinte muitas telas; se for música,
treine muitas peças; se for arquitetura, construa muitos projetos.
• Percepção – porque claro que a arte não é só a técnica. A técnica é apenas o meio; o
importante é a luz que a arte emana. Técnica é o que se precisa aprender e praticar a maior
parte do tempo; é fundamental, contudo, saber transformar boas idéias em boas obras.
Assim, obras consagradas e artistas experientes podem fornecer ótimos insights.
• Tradição, ou como as humanidades contaminaram a arte. Todo curso de arte tem história
da pintura ou da música, pra que o artista possa aprender como suas obras se inserem no
diálogo com as obras clássicas.
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• Ciência, ou como as ciências contaminaram a arte. É importante entender sobre luz e cores,
sobre a química dos pigmentos ou sobre acústica; mas também sobre fisiologia, teorias da
percepção, associações simbólicas mentais.
Como se estuda? Estudar?
Áreas Aplicadas. Pode parecer que artistas morrem de fome, mas não é bem assim. As artes aplicadas são bastante importantes na nossa sociedade; elas são normalmente chamadas de design.
Assim, pode-se dizer que engenharia cuida do que está dentro enquanto design cuida do lado
de fora. Isso fica evidente em áreas como a automobilística, na qual tanto o engenheiro mecânico
quanto o designer de automóveis são essenciais. Expandindo um pouco o conceito, é possível
chamar moda de “design de roupas”, arquitetura de “design de exteriores” e publicidade de
“design de idéias”.
Mesmo os artistas “puros” têm seu nicho social. É verdade que seu trabalho tem pouca ou
nenhuma utilidade prática; por isso mesmo, esse trabalho pode ser contemplado e comprado por
aqueles que têm poucas necessidades (madames da alta sociedade, por exemplo). Mas é possível
argumentar que, em um nível mais elementar, a fruição estética é uma necessidade prática como
as outras – é assim que rádios e gravadoras de CD se sustentam. Embora arriscadas (porque
dependem de talento, aceitabilidade, bons contatos, etc.), as carreiras estéticas oferecem grandes
margens de lucro.

8.5

Aplicações

Uma divisão básica que existe, implicita ou explicitamente, em todas as universidades, é a
divisão entre “ciência pura” e “ciências aplicadas”. Funciona como os próprios nomes dizem:
as segundas são vistas como aplicações das primeiras. A formação das ciências aplicadas é,
portanto, bastante similar à das ciências puras, pelo menos nos primeiros anos dos cursos.
Mas boa parte dos profissionais “aplicados” discorda ou ri desse esquema, porque sabe que
nenhuma profissão é uma aplicação de idéias que nascem na cabeça de meia duzia de teóricos
desocupados. Cada profissão tem sua sabedoria prática, que se aprende enquanto se faz (da
mesma forma que aprendiam os aprendizes das corporações profissionais medievais). Então todos os cursos aplicados, além da formação teórica pura, dedicam um bom tempo ao aprendizado
dessa sabedoria prática. Sobre isso, é comum escutar estudantes de engenharia dizendo: “as
matérias de física básica não servem pra nada; são idealizações toscas sem senso de realidade. O
curso começa a ficar bom a partir do quarto período, quando começamos a estudar engenharia de
verdade.” Em outra área aplicada da ciência, a Medicina, isso é ainda mais forte: os futuros médicos precisam aprender um monte de técnicas que os biólogos nao sabem como, por exemplo,
operar pessoas, detectar anomalias doenças sem dissecar o corpo, etc.
Muita dessa sabedoria prática da área é aprendida, bem, na prática. É o que chamam de
estágio: os alunos trabalham meio período, durante a graduação, em alguma empresa da sua
área. Lá eles acompanham o trabalho dos profissionais e, com isso, aprendem como as coisas
funcionam. Com muita frequência, o ambiente de estágio é completamente destoante do que se
aprende na universidade.
Por fim, revertendo o jogo, as áreas puras também podem ser encaradas como aplicadas, porque também envolvem uma sabedoria prática que lhe é própria. Os estudantes também precisam
aprender isso ao longo do curso, sobretudo na versão acadêmica do estágio: a iniciação científica.
Nela, o estudante recebe do governo uma bolsa (de valor próximo a R$ 300) para desenvolver um
mini-projeto de pesquisa, junto a algum cientista (que, nessa dinâmica, é chamado de orientador).
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Por fim, é importante citar que esse esquema é apenas isso: um esquema. Existem muitas interfaces e áreas mistas: podemos falar de biofísica, bioquímica, engenharia de produção, para se
restringir às ciências naturais. Ou, para citar um exemplo mais radical, há a Psicologia. Existem
as teorias psicológicas fornecidas pela fílosofia e pela sociologia (e as pesquisas em “psicololgia
social”), mas também existe a psicologia “científica”, ligada aos avanços da neurologia, da ciencia
cognitiva, dos sentidos, do comportamento, etc. Além disso, a maioria dos alunos da psicologia
a encara como uma área aplicada, que trará a possibilidade de montar consultórios e ouvir seus
clientes. Ou, mais radical ainda, as Letras. Por um lado, a Literatura, irmã da Filosofia e da
História, é um dos ramos mais tradicionais das humanidades, tratando do melhor que a nossa
tradição intelectual nos deixou. Por outro lado, a literatura mesma é uma prática artística das
mais valorizadas; embora ninguem ensine ninguem a escrever poesias nas matérias da Letras,
é fácil esbarrar, na faculdade, com grupos de poesia ou de teatro. Por um terceiro lado, a Linguística é uma ciência natural, na sua interface com neurologia e cognição, mas também é uma
ciência das estruturas, na sua interface com lógica e computação.
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Fazer Astronomia
A pergunta seguinte que alguns talvez queiram fazer é: se eu quiser ser astrônomo, como
faço? Dá pra fazer isso no Brasil?

9.1

Como ser astrônomo / cientista?

Em primeiro lugar, faça uma faculdade de ciências. Pode ser de Astronomia mesmo, mas
pode também ser Física, Química ou Matemática, dependendo do seu enfoque preferido. Se
você for estudar astrobiologia, fazer faculdade de Biologia também serve. Existem muitas boas
universidades no Brasil, mas também muitas boas fora. Como a comunidade astronômica é
relativamente pequena, só existem cursos de graduação em astronomia em duas universidades no
Brasil: na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e na Universidade de São Paulo (USP);
além dessas, existem rumores de que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
também está abrindo a sua.
Depois da faculdade (graduação), você precisa fazer a pós-graduação, em alguma universidade ou centro de pesquisa em que haja pesquisadores que pesquisem o que você quer estudar.
Primeiro um Mestrado, em dois anos, onde você escolherá um tema bem específico e explorará,
à exaustão, todos os detalhes desse tema. Depois disso, o Doutorado, em quatro anos, em que
você ampliará um tema (muitas vezes, a continuação do seu tema de mestrado) e defenderá uma
tese científica nova. Hoje em dia, todo cientista tem de passar por todo esse processo1 ; faz parte
do caminho natural de formação acadêmica. Repare, então, que um cientista leva 4 + 2 + 4 = 10
anos para se formar. Isso é tanto quanto um médico, que faz seis anos de graduação e quatro de
residência médica!
Depois de formado, o caminho natural é entrar para um grupo de pesquisa, em alguma
instituição de pesquisa. Você pode fazer isso fazendo um concurso público ou, o que é mais
comum antes disso, conseguindo uma bolsa de pós-doutorado. Nessa fase, você é mais ou menos
como um “pesquisador junior”: você recebe uma bolsa, com um valor razoável de salário, por um
ou dois anos, para que você pesquise naquela instituição. Geralmente, os estudantes brasileiros
fazem pos-doc em outros países, o que é incentivado: é importante valorizar o intercâmbio de
idéias, principalmente no início da vida de pesquisa. Não há número limitado de pos-docs
que alguem pode fazer. Algumas pessoas preferem fazer vários pos-docs em lugares diferentes,
vivendo e experimentando vários países. Outros preferem procurar logo um emprego estável,
fazendo concurso para alguma universidade, para poder casar, constituir família, etc.
1 Uma

maneira ilustrada e divertida de ver esse caminho pode ser vista em http://matt.might.net/articles/
phd-school-in-pictures/
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Instituições de Pesquisa

Existem dois tipos de instituição de pesquisa no Brasil: as Universidades, submetidas ao
Ministério da Educação (MEC), e os Centros de Pesquisa, submetidos ao Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT). A diferença básica entre os dois é que a Universidade possui cursos de
graduação, os centros de pesquisa não. Isso significa que se você se tornar um pesquisador da
universidade, será também um professor de alguma faculdade.
Em astronomia, as principais instituições, entre institutos universitários e centros de pesquisa,
são:
• Observatório Nacional (ON), no Rio de Janeiro. Criado em 1827 pelo imperador Pedro II
(na época era chamado de Imperial Observatório do Rio de Janeiro). Ainda funciona no Rio de
Janeiro e é um instituto de pesquisa astronômica. O seu pátio com telescópios antigos é um
charme, apesar de esses telescópios não serem mais usados para observação profissional.
Tem pesquisa em basicamente todas as áreas. Hoje, possui 63 pesquisdores. Mais detalhes
em http://www.on.br
• Observatório do Valongo da UFRJ (OV-UFRJ), no Rio de Janeiro. Criado em 1881 como
observatório da antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Depois a Escola Politécnica,
levando seu observatório, uniu-se à Faculdade de Medicina e à Faculdade Nacional de
Direito para fundar a UFRJ. Desde 1958 até poucos anos atrás, o Observatório do Valongo
era o único lugar do Brasil que oferecia curso de graduação em Astronomia. Mais em
http://www.ov.ufrj.br
• Instituto Astronômico e Geofísico da USP (IAG-USP), em São Paulo. Começou em 1927
como um órgão do Estado de São Paulo: a Diretoria do do Serviço Meteorológico e Astronômico
do Estado. Quando foi criada a USP, em 1934, o órgão foi incorporado a ela. Apesar de ser
décadas mais recente que os dois observatórios do Rio de Janeiro, o IAG hoje tem o maior
contingente de pesquisadores: 120 pessoas, o dobro que o ON. Há poucos anos, possui
também sua graduação em astronomia. Mais em http://www.iag.usp.br
• Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), em Itajubá, MG. Foi fundado recentemente, em 1985, a partir de uma ramificação do ON e com o objetivo de ser a interface
observacional da astronomia brasileira. Sua sede, no perímetro urbano de Itajubá, é onde
trabalham seus 13 astrônomos permanentes e demais técnicos e funcionários administrativos. Além disso, faz parte do LNA o Observatório do Pico dos Dias (OPD-LNA), em um pico
isolado no município vizinho de Brasópolis; para lá vão astrônomos de todo o país fazer
suas observações. Além disso, é o LNA que coordena a participação brasileira nos consórcios dos telescópios SOAR (Southern Astrophysical Observatory) e Gemini, ambos situados no
Chile2 . Mais em http://www.lna.br.
• Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos Campos, SP. Nasceu
em 1968, da Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Suas linhas de pesquisa são menos
ligadas à astronomia teórica e mais à astronáutica e exploração espacial. Apesar disso, há
uma Divisão de Astrofísica que faz pesquisa menos aplicada. Dentre os recentes resultados
deles, estã o lançamento de balões atmosféricos para medir radiação de objetos astrofísicos muito energéticos e de interesse cosmológico. Mais em http://www.inpe.br ou, mais
especificamente, em http://www.das.inpe.br
2 Para

saber mais sobre a participação brasileira no Gemini, ver http://www.lna.br/gemini/gem_hist.html; sobre o
SOAR, ver http://www.lna.br/soar/soar_hist.html
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Figura 9.1: Telescópio principal do Observatório do Pico dos Dias, em Itajubá, MG. Seu espelho principal
mede 1,6m.

Existem ainda astrônomos espalhados por várias outras universidades; as que possuem os
maiores grupos, além da USP e da UFRJ, são a UFRGS e a UFRN, com 26 pesquisadores cada.
Além disso, em centros de pesquisa em física, existem linhas de pesquisa muito ligadas a temas
astronômicos. É o caso, principalmente, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) no Rio
de Janeiro, e do Instituto de Física Teórica da UNESP (IFT-UNESP), em São Paulo, cada um com
24 pesquisadores ligados à astronomia. Como institutos de física teórica, ambos possuem grandes
grupos de pesquisa em cosmologia. No total, existem cerca de 500 astrônomos pesquisando no
Brasil.
No total, existem 17 programas de pós-graduação em Astronomia, ou em Física contendo
astrônomos, nno Brasil. Os centros de pesquisa que a possuem tais programas são ON, LNA,
INPE e CBPF. As universidades que possuem tais programas são, do sul para o norte: UFRGS
(Porto Alegre, RS); UFSM (Santa Maria, RS); UFSC (Florianópolis, SC); USP, UNESP e UNICSUL
(Cruzeiro do Sul), todas em São Paulo, SP; UNIVAP (Vale do Paraíba: São José dos Campos, SP);
UFRJ (Rio de Janeiro, RJ); UNIFEI (Itajubá, MG); UFMG (Belo Horizonte, MG); UESC (Estadual
de Santa Cruz: Ilhéus, BA); UFRN (Natal, RN); UERN (Mossoró, RN).
Além disso, independente de onde estejam, todos os astrônomos
brasileiros fazem parte da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB). Da
mesma forma, existem Sociedades Brasileiras de Física, de Química,
de Matemática... Quem organiza a OBA, por sinal, é a Comissão de
Olimpíada da SAB. A Sociedade se reúne anualmente, num evento
chamado Reunião Anual da SAB. a Escola de Astronomia do CCD,
antigamente, costumava acontecer junto com essa reunião. Como outras sociedades astronômicas de outros países, a SAB e seus membros Figura 9.2: Logo da SAB
são filiados à International Astronomical Union (IAU), que é o órgão máximo de astronomia no
mundo. A IAU também possui suas General Assembly, mas que acontecem a cada três anos. A
última dessas, em 2009, aconteceu no Rio de Janeiro, Brasil! A próxima ocorrerá em 2012, em
Beijing, China.
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Outra super-instituição astronômica no Brasil é a Agência Espacial
Brasileira (AEB), que já citamos quando falamos de telescópios espaciais. A AEB é a equivalente brasileira da NASA, nos Estados Unidos,
e da ESA, na União Européia. Nossa prima brasileira é ainda jovem
e pouco experiente, mas já realiza coisas importantes. Por exemplo,
a AEB tem cinco satélites de pesquisa: os da linha SCD (Satélite de
Figura 9.3: Logo da AEB
Coleta de Dados), 1 e 2, e os da linha CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite), 1, 2 e 2B, que realizam atividades de sensoriamento remoto e monitoramento
do clima no território brasileiro. Além disso, ela gerencia o uso dos dois centros de lançamento
de veículos espaciais que o Brasil possui, um em Alcântara, MA, e outro na Barreira do Inferno,
RN.

9.3

Instituições de Divulgação

Além disso, o Brasil possui outros tipos de instituição astronômica, mais voltadas ao ensino e à
divulgação de astronomia. O mais famoso desses tipos é o planetário. No Brasil há 28 planetários,
muitos pertencentes à prefeitura de seus municípios, mas a maioria é parte de universidades3 .
No estado de São Paulo, por exemplo, há planetários em Campinas, Americana, Brotas e Itatiba,
além de dois na capital (no Parque do Ibirapuera e no Parque do Carmo).
Existem também os observatórios didáticos4 . Eles existem por uma razão histórica interessante: são os telescópios que já foram profissionais um dia, mas que hoje não são grandes o
suficiente (ou bem localizados o suficiente) para produzir mais muitos resultados. É o caso, por
exemplo, do telescópio do Observatório do Valongo; seu maior telescópio tem diâmetro de 0,42
m, apenas um pouco menor que dois dos telescópios ativos no Pico dos Dias (ambos de 0,6 m).
Entretanto, sua localização no centro da cidade do Rio de Janeiro impossibilita qualquer uso profissional do mesmo. Similarmente, os telescópios do IAG-USP não teriam muito uso na cidade de
São Paulo; hoje há um deles no Observatório do Pico dos Dias e outro no campus de São Carlos
da USP.
Há também observatórios criados com fim didático, como os de escolas e clubes. Só para citar
dois exemplos, o Colégio 7 de Setembro, em Fortaleza, CE, e o Colégio Militar de Porto Alegre,
RS, são dois colégios que possuem observatórios próprios; há membros do CCD que estudaram
em ambos os colégios.

3 Para

mais informações, visite a página da Associação Brasileira de Planetários:http://www.planetarios.org.br/
lista completa dos observatórios didáticos e profissionais pode ser acessada em http://www.uranometrianova.
pro.br/observatorios/obsbrasil.htm
4 Uma
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A Pesquisa Atual
Diante de tudo o que foi estudado, podemos discutir alguns dos problemas atuais da astronomia. Vamos proceder dos mais próximos aos mais distantes.

10.1

Rochas e Vida

Podemos começar com o Sistema Solar. Os modelos de formação do nosso sistema ainda
são relativamente precários, e devem mudar bastante nos próximos anos. Entre as novidades
observacionais que contribuirão para isso são a descoberta ainda muito ativa de asteróides (no
Cinturão Principal 1 , no Cinturão de Kuiper, na Nuvem de Oort, nas vizinhanças da Terra), e
a obtenção de dados detalhados sobre a forma (imageamento) e composição química (espectrometria) de muitos planetas, asteróides e satélites, a partir das sondas que temos mandado pelo
Sistema Solar. Sobre o Cinturão de Kuiper e os planetas-anões daquela região, hoje ainda sabemos muito poucos. Agora é que estamos obtendo as primeiras informações sobre formatos,
massa e composição química deles.
Em particular, estudar os pequenos corpos do Sistema Solar é importante para entender os
processos de acreção no disco protoplanetário, os diferentes materiais que se condensaram, e
mesmo a origem e o transporte da vida entre os corpos do Sistema Solar (como foi que ela chegou
até a Terra, se ela veio de fora, se chegou a existir em outros planetas vizinhos). Os modelos de
mecânica celeste, incluindo os da formação das famílias de asteróides, desempenham um papel
importante nessa compreensão.
Na Reunião da IAU 2009, no Rio de Janeiro, houve um simpósio de planetologia; foi o Symposium 264: Icy Bodies of Solar System. Esse simpósio buscava discutir a presença de água no
Sistema Solar, como ela se distribui e como contribuiu para os processos de formação. Algumas
perguntas que orientaram o simpósio: qual a estrutura interior das luas geladas? Como algumas
delas conseguiram preservar água líquida? De onde veio a água líquida da Terra (já que o nosso
planeta está em uma região em que a água não pode se condensar)? Como deviam ser as condições primitivas da água e do gelo no disco protoplanetário, e como isso, junto com a radiação UV,
contribuiram par a formação dos compostos de carbono? Como os novos dados de Titã, obtidos
pela sonda Cassini-Huygens, podem ajudar a responder essas perguntas? Como os novos dados
de cometas, e o que estamos começando a saber sobre o Cinturão de Kuiper, podem ajudar?
Na área de Planetologia, os principais grupos são os liderados pela Daniela Lazzaro, no
ON, e pelo Sylvio Ferraz Melo, no IAG-USP. O primeiro desses grupos, acabou de fundar o
IMPACTON: um telescópio robótico no município de Itacuruba, PE, que fará busca sistemática
de NEOs no hemisfério sul2 . A representante do Brasil na Olimpíada Internacional (IOAA), Thaís
1 Ver

vídeo
sobre esse projeto em http://www.on.br/impacton/

2 Mais
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Mothé-Diniz, é professora do Observatório do Valongo e faz pesquisa nessa área.
Além de tudo, os planetas hoje não são estudados só no Sistema Solar. A pesquisa em exoplanetas é uma das que mais cresce hoje em dia. Eles são detectados basicamente pelos mesmos
métodos usados para estudar sistemas duplos (variações na curva de brilho e mudanças de posição). Um grande projeto atual para busca de exoplanetas é o satélite francês CoRoT (Convection,
Rotation et Transit planetáires), liderado pelo CNES (Centre National d’Études Espatiales) mas com
participação também expressiva da ESA, da agência holandesa, de outros laboratórios europeus
e, também, da comunidade astronômica brasileira3 . O satélite funciona desde 2007; apenas entre
janeiro e junho de 2010, 46 novos exoplanetas foram descobertos. Tais planetas são depois reobservados por grandes telescópios terrestres, que confirmam suas características físicas (massa,
parâmetros orbitais, etc.). Diversos astrônomos brasileiros têm publicado no tema, como a Adriana Válio do CRAAM (Centro de Rádio-Astronomia e Astrofísica Mackenzie) e todos do grupo
do José Renan de Medeiros, da UFRN.
Outra área nova e quente é a da Astrobiologia, a pesquisa de vida fora da Terra. Existem pesquisas teóricas (sobre fatores bioquímicos, atmosféricos e estelares que sejam ou não compatíveis
com seres vivos), pesquisas experimentais (em laboratórios de química e biologia) e observações
astronômicas (em especial com as sondas que foram a Europa, Io, Titã, etc.) Essa área é nova em
todos os lugares. Houve uma Special Session na IAU sobre esse tema, com diversos trabalhos
ousados. No Brasil, grupos de pesquisa situam-se em torno de Eduardo Janot Pacheco, no IAG,
de Gustavo Porto de Melo, no OV-UFRJ, e de Cláudia Lage, no Instituto de Biologia da UFRJ.

10.2

Estrelas e Galáxias

A astrofísica estelar ainda possui a maior quantidade de pesquisadores (incluindo a esmagadora maioria dos pesquisadores brasileiros). Hoje ela tem bases teóricas relativamente estáveis;
como vimos, os processos de evolução estelar são razoavelmente bem entendidos hoje. Mas há
alguns aspectos importantes ainda obscuros.
Um tema que recebeu atenção na IAU 2009 foi o das estrelas variáveis (no Symposium 264:Solar and Stellar Variability). Hoje temos dados muito precisos sobre a variação de brilho das estrelas,
em diferentes comprimentos de onda. Sabemos até que o Sol é uma estrela variável! Entender os
mecanismos que causam a variação das estrelas ajuda a refinar os modelos de como as estrelas
funcionam e ajudam também nos modelos de formação planetária e, eventualmente, na formação
de vida. O tema é bastante atual, principalmente nos debates climáticos: qual o papel das variações de luz e de campo magnético solares nas variações da atmosfera terrestre e na formação
de eras geladas no nosso planeta? Quanto do aquecimento global atual é causado pela produção
humana e quanto está relacionado com ciclos naturais do Sol e da Terra?
A ligação entre o Sol e as outras estrelas também é um tópico ainda amplo. Só recentemente
é que as observações em UV e Raios X tem permitido detectar manchas e zonas de convecção
em outras estrelas, similares às do Sol; similarmente, foram observadas também as misteriosas
coroas estelares em outras estrelas além do Sol.
Outro problema é o das estrelas que são de tipos ou fase muito brilhante – como as binárias
muito próximas, as estelas do Ramo Assintótico e outras muito massivas. Embora elas sejam uma
pequena minoria das estrelas, seu brilho é ordens de grandeza maior que o das outras estrelas,
de forma que elas dominam o cenário luminoso das galáxias, se olhadas de longe. Assim, temos
um duplo problema: elas são raras, então há poucas na nossa galáxia para estudarmos, mas
dominam o brilho da maior parte das galáxias distantes que observamos.
3 Para
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Além disso, essas estrelas grandes e raras explodem rápido, contribuindo muito fortemente
para a distribuição de elementos químicos. Por isso, o estudo detalhado desses objetos tem
muito a contribuir para as idéias sobre evolução química das galáxias. Há novos dados sendo
produzidos, principalmente nas observações do infra-vermelho curto e médio.
Sobre isso, na IAU 2009, houve o Symposium 262: Stellar Populations - planing for the next
decade. Segundo os organizadores do simpósio, as perguntas que procuraram ser respondidas
nessa área eram: Os processos de formação de estrelas vistos em galáxias anãs também são típicos
das galáxias gigantes? O que determina o limite de massa galáctica para que o resfriamento
rápido na formação estelar seja efetivo? As gigantes elíptica se formaram monoliticamente, por
processos de fusão entre galáxias, ou por ambos? Existem padrões de abundância química que
podem decidir em favor ou contra um desses cenários? Como podemos poroduzir modelos
confiáveis para a emissão UV das galáxias jovens? A matéria escura desempenha algum papel na
evolução das populações estelares? Quão universal é o IMF? O que nós sabemos sobre populações
estelares do tipo III?
Evolução química de galáxias é o tópico estudado pelos grupos do Walter Maciel, no IAG-USP
e, da Heloísa Boechat e Gustavo Porto de Melo, no OV-UFRJ.
Astrofísica Galáctica também possui muitos adeptos. Com telescópios maiores, podemos
observar galáxias no céu mais profundo, além de ver mais detalhes nas galáxias já conhecidas.
Tudo isso faz com que os modelos de formação de galáxias ainda passem por muitas mudanças.
Os modelos envolvem tanto formação dinâmica (interação gravitacional entre as estrelas e das
estrelas com os núcleos galácticos) quanto formação química (evolução estelar e evolução das
populações estelares da galáxia). Um tipo de galáxia particularmente pouco entendido hoje são
as galáxias elípticas gigantes, que ficam no centro dos aglomerados de galáxias.
Além das outras galáxias, precisamos entender a nossa própria. Por melhores que sejam
nossos instrumentos atuais, observar a Via Láctea ainda é tarefa dificil. Inevitavelmente, os
dados são distorcidos a favor das estrelas mais próximas do Sol e contra tudo o que há no
disco, encoberto pela poeira. Lidar com essas distorções só é possível com bons modelos da
Via Láctea. Hoje, os telescópios superaram os modelos, de forma que são estes os principais
obstáculos para se produzir conhecimento sobre a Galáxia. Mas para melhorar os modelos,
são necessários dados mais numerosos e mais acurados (de posições, espectros e movimentos
próprios de estrelas da galáxia). Os bancos de dados estão crescendo, atingindo a ordem das
bilhões de estrelas catalogadas.
Para citar dois grupos importantes de Astronomia Galáctica e Extra-Galáctica, citamos o do
IAG-USP (Vera Jatenco-Pereira, Walter Maciel, Amâncio Friaça e outros) e o do ON (Luiz Nicollace, Marcio Maia, Paulo Pellegrini e outros).

10.3

Cosmologia

Na cosmologia, a busca agora é por Matéria e Energia Escura – tópicos que, muito provavelmente, ainda causarão mudanças teóricas radicais na física fundamental. Alguns tópicos bastante
estudados são: medidas de distância de Supernovas Ia cada vez mais distantes (para ajustar parâmetros cosmológicos)
No Brasil, os grupos de cosmologia têm crescido bastante. Dentre os mais destacados, podemos citar o do Mario Novello, no CBPF; do Ioav Waga, no Instituto de Física da UFRJ; do Jorge
Horvath, Laerte Sodré Jr. e outros, no IAG-USP; o grupo de cosmologia observacional do Carlos
Alexandre Wuensche, no INPE; e ainda muitos outros. O vice-coordenador da OBA, Jaime Rocha da Uni-Rio, faz pesquisa em gravitação e cosmologia teórica, buscando soluções exóticas da
Relatividade Geral.
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Desenvolvimento Técnico

Uma área pequena mas sempre presente é a da astrometria, ou medição precisa de posições
estelares. Conseguimos dados de posição, paralaxe e movimento próprio cada vez mais precisos.
Para alguns modelos, especialmente quando se trata de mecânica celeste – em que pequenas
diferenças de posição podem levar a resultados completamente distintos.
Outra área é a da chamada instrumentação astronômica. Como fazer telescópios maiores
evitando os problemas físicos de objetos muito grandes? Como fazer telescópios estáveis em
órbita, ou em outros lugares do espaço? Como fazer sondas resistentes às diferentes condições
físicas encontradas nos seus alvos (planetas muito quentes, planetas muito frios, cometas)? Todas
esssas questões são fundamentais para a pesquisa astronômica.
A IAU 2009 contou com uma sessão especial interessante sobre isso: Astronomy in Antarctica.
Dentre as vantagens do continente gelado, podemos citar: baixa temperatura (bom para conservar os equipamentos); baixa umidade (baixo seeing); pouco vento no topo do planalto; noites
que duram meses; as vastas camadas de gelo podem ser satisfatoriamente usadas para absorver
partículas que interagem pouco (é como detectamos neutrinos da Terra). Além das instalações
já bem sucedidas (como os norte-americanos CARA (Center for Astrophysical Research in Antartica)
e AMANDA (Antarctic Muon and Neutrino Detection Array)), alguns grupos buscam novos sítios
antárticos.
No Brasil, os esforços de instrumentação se concentram no LNA, nos observatórios-parceiros
fora do Brasil e, principalmente, no desenvolvimento de equipamentos e veículos aeroespaciais,
no INPE.

10.5

Ciências Humanas

Além disso, existe a história da astronomia, filosofia da ciência. Qual a relação exata entre
teoria e experimento? Qual foi a influência de fatores pessoais da vida dos cientistas nas suas
obras? E a relação com a produção de tecnologia, com as situações e mudanças políticas de cada
sociedade, com as correntes filosóficas e ideológicas predominantes? Como tudo isso afeta a
ciência que é produzida hoje?
Na IAU 2009, houve uma sessão especial de história em comemoração dos 400 anos do Astronomia Nova de Kepler. O objetivo era reunir as pesquisas sobre o astrônomo; a esse propósito, foi
criado um working group especial para o tema.
Se a astronomia é uma área relativamente pequena, a história da ciência, pelo menos no
Brasil, é ainda menor. O principal grupo está na UFBA, em Salvador, BA, e é liderado pelo
Olival Freire Jr., tendo como tema majoritário a História da Mecânica Quântica, de seus conceitos
e formulações. Outros grupos incluem Roberto Martins (história da mecânica e do unvierso) e
os pesquisadores do CLE (Centro de Lógica e Epistemologia), ambos da Unicamp; o Antômio
Augusto Videira (que estudou, entre outros temas, o relativismo epistemológico do Boltzmann),
na Uerj; Luiz Peduzzi (História e Ensino de Física), na UFSC.
Existe também a pesquisa em ensino de astronomia. Qual a relevância da Astronomia para
a vida das pessoas comuns? Por que e como ela deve se inserir na educação básica? Como
são as concepções das crianças, e dos adultos, sobre a Terra, as estrelas e o Universo? Como
as concepções dos professores afetam o ensino de ciências em geral, e como melhorar essas
concepções? Que ênfases são mais indicadas para o ensino de ciência: as aplicações prática,
a relação com filosofia e história, a relação com tecnologia e sociedade? Como estimular mais
carreiras científicas no país? Como melhorar a formação dos cientistas? Que papéis as olimpíadas
científicas desempenham em todas essas questões? O ensino foi um dos grandes focos do ano
internacional e foi extensamente debatido durante a IAU 2009.
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No Brasil, o ensino de ciências provavelmente se concentra na USP, no Programa Interunidades de Ensino de Ciências; há outros, entretanto, que pesquisam em ensino de astronomia,
dentre eles o Coordenador Nacional da OBA, João Canalle e o líder brasileiro na OLAA,Julio
Cesar Klafke. Podemos citar também o trio composto por Paulo Bretones (UFSCar), Luis Carlos
Jafelice (UFRN) e Jorge Horvath (IAG-USP), editores da Revista Latino-Americana de Educação em
Astronomia.

10.6

Panorama

Uma maneira panorâmica de ver as áreas de atuação é saber como a IAU classifica as áreas.
A IAU tem 55 Comissões e mais diversos Working Groups (que existem temporariamente para
resolver problemas de interesse global), reunidos em 12 divisões. Abaixo vão listadas as divisões
e suas respectivas comissões:
• I - Astronomia Fundamental: Efemérides (C4); Mecânica Celeste e Astronomia Dinâmica
(C7); Astrometria (C8); Rotação da Terra (C19); Tempo (C31); Relatividade na Astronomia
Fundamental (C52). WG: Segunda Realização do Sistema de Referência Celeste Internacional; Padrões Numéricos em Astronomia Fundamental; Astrometria a partir de Telescópios
Terrestres Pequenos.
• II - Sol e Heliosfera: Atividade Solar (C10); Radiação e Estrutura Solar (C12); Heliosfera
e Plasma Interplanetário (C49). WG: Comunicando Heliofísica; Mínimos Solares Comparados; Eclipses Solares; International Solar Data Acess; Colaboração Internacional em Space
Weather.
• III - Ciências dos Sistemas Planetários: Estudo Físico de Cometas e Pequenos Corpos (C15); Estudo Físico de Planetas e Satélites (C16); Posição e Movimentos de Pequenos
Corpos, Cometas e Satélites (C20); Meteoros, Meteoritos & Poeira Interplanetária (C22); Bioastronomia (C51); Planetas Extra-Solares (C53). WG: Nomenclatura de Pequenos Corpos;
Nomenclatura de Sistemas Planetários; Coordenadas Cartográficas e Elementos Rotacionais; Satélites Naturais.
• IV - Estrelas: Estrelas Duplas e Múltiplas (C26); Espectro Estelar (C29); Constituição Estelar (C35); Teoria das Atmosferas Estelares (C36); Classificação Estelar (45). WG: Estrelas
Massivas; Abundâncias [Químicas] em Gigantes Vermelhas.
• V - Estrelas Variáveis: Estrelas Variáveis (C27); Estrelas Binárias Próximas (42). WG:
Estrelas B Ativas; Ap e Estrelas Relacionadas.
• VI - Matéria Interestelar: Matéria Interestelar (C34). WG: Astroquímica; Nebulosas
Planetárias.
• VII - Sistema Galáctico: Estrutura e Dinâmica do Sistema Galáctico (C33); Aglomerados
Estrelares (C37). WG: Centro Galáctico.
• VIII - Galáxias e o Universo: Galáxias (C28); Cosmologia (C47). WG: Supernovas.
• IX - Técnicas Ópticas e Infravermelhas: Radiação de Fundo Galáctica e Extragaláctica
(C21); Fotometria e Polarimetria Estelares (C25); Velocidades Radiais (C30); Interferometria Óptica e Infravermelha (C54). WG: Óptica Adaptativa; Astronomia no Infravermelho;
Projetos de Grandes Telescópios; Instrumentos para Testar Sítios; Projetos de Pequenos
Telescópios; Sky Surveys; Astronomia a partir da Lua; Encorajando o Desenvolvimento
Internacional da Astronomia Antártica.
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• X - Radio Astronomia: Radio Astronomia (C40). WG: Global Very Long Base Interferometry; Mitigação de Interferência; Linhas Espectrais Astrofisicamente Importantes.
• XI - Espaço e Astrofísica de Altas Energias: Espaço e Astrofísica de Altas Energias
(C44). WG: Astrofísica de Partículas.
• XII - Union-Wide Activities: Documentação e Dados Astronômicos (C5); Telegramas Astronômicos (C6); Dados Atômicos e Moleculares (14); História da Astronomia (C41); Ensino
e Desenvolvimento de Astronomia (C46); Proteção de Sítios Observacionais Existentes e Potenciais (C50); Comunicando Astronomia ao Público (C55). WG: Johannes Kepler; História
da Radio Astronomia.
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Apêndice A

Referenciais e Relatividade
O conhecimento é uma vaca sagrada. O problema é como ordenhá-la sem levar uma chifrada.
Albert Szent-Gyorgyi
Talvez você já tenha ouvido falar em expressões ligadas à Teoria da Relatividade, tais como o
“espaço-tempo”, ou ainda que o tempo seja relativo e dependa do observador, o que até poderia
levar à possibilidade de viagens no tempo. Esses conceitos não fazem parte de nosso senso comum e tampouco estão ligados à nossa vida cotidiana – em parte porque nosso senso comum e
nosso cotidiano foram moldados pela concepções físicas “clássicas” (newtonianas). Para compreender melhor essas novas concepções então, devemos fazer hipóteses adicionais sobre a natureza
do espaço e do tempo. A mecânica clássica construiu uma noção de espaço e tempo como entidades físicas absolutas, que não são influenciáveis por qualquer processo físico. Ou, na formulação
que Newton dá nos Principia:
O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e por sua própria natureza
flui igualmente sem relação com nada de externo (...)
O espaço absoluto, por sua própria natureza, sem relação com nada eterno, permanece
semelhante e imóvel.
Neste contexto, é natural supor que o universo é infinito e sempre existiu.
Entretanto, uma série de fatos tornam razoavelmente problemáticas nossas tentativas de modelar o universo através das leis de Newton e da Gravitação Universal. Por exemplo, ao fazer
medições da precessão do periélio de mercúrio é possível detectar um erro na previsão da mecânica newtoniana, da ordem de 1% . É um erro pequeno, mas suficiente para indicar que a Lei
da Gravitação Universal não descreve bem o comportamento da matéria sob a ação de campos
gravitacionais fortes. O fenômeno de lentes gravitacionais, inexplicável sob o aparato da mecânica newtoniana, é outro exemplo da necessidade de alterarmos certos conceitos que para nós
sempre foram intuitivos. Essa alteração foi criada pelo famoso físico Albert Einstein com as Teorias das Relatividades Restrita e Geral. A primeira altera a noção de tempo, criando um novo
espaço-tempo, e a segunda altera o conceito de gravitação, explicando essa força através desse
novo espaço-tempo. Discutiremos nesse apêndice a Relatividade Restrita.

A.1

Referenciais e Movimento

Primeiramente, devemos notar a importância de adotarmos um certo referencial para qualquer observação. Esse conceito já foi discutido no Volume II; mas vamos rediscuti-lo aqui, sob
novos olhos. Podemos começar com uma definição bem simples e eficiente:
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Um sistema de referência é um conjunto de réguas e relógio que nos permite medir distâncias
e intervalos de tempo
Devemos visualizar estes conceitos em termos bem concretos. Por exemplo, três barras rígidas, definindo um sistema cartesiano de eixos, que podem ser tomadas de comprimento unitário,
para medidas de coordenadas, e um relógio, para medida de tempo. Quando afirmamos que um
carro se move a determinada velocidade, estamos medindo esta grandeza com relação a um determinado conjunto particular de réguas e relógio, isto é, a um determinado sistema de referência.
Quase todos os conceitos da mecânica são fundamentados nas idéias de espaço e de tempo (ver
Análise Dimensional) e consequentemente dependem do referencial utilizado.
Por exemplo, imagine dois carros, A e B, cada um com uma certa velocidade em relação a um
referencial parado na estrada que liga o Rio de Janeiro e São Paulo. Se ao invés de descrevermos
o movimento destes dois carros usando este referencial, nós decidíssemos descrevê-lo em relação
a um conjunto de réguas e relógios dentro de um dos carros, digamos o carro A, nós obteríamos
valores para as grandezas típicas da mecânica (tais como posição, velocidade e momento) do
carro B bem diferentes do primeiro caso. Entretanto, se ambos os carros andam em movimento
retilíneo uniforme em relação ao referencial parado na estrada, os valores de algumas outras
grandezas, como aceleração e força, se mantém inalteradas quando passamos a descrever o movimento do carro B usando um referencial dentro do carro A.
Façamos então um exercício. Suponhamos dois referenciais, A e B, e uma partícula que, vista
do referencial A, encontra-se em movimento retilíneo e uniforme. Qual será o movimento da
partícula, vista do referencial B, se o referencial B estiver executando um movimento circular
uniforme em torno de A?
Vamos começar de uma forma simples e mais rigorosa. Vamos definir o eixo horizontal como
a reta que é paralela ao movimento da partícula. Então, do referencial A, veríamos descrevendo
uma reta paralela ao eixo x̂, mantendo um valor y constante (cujo valor corresponde à distância
entre a trajetória da partícula e a origem do referencial). No entanto, o referencial B, em movimento circular uniforme em torno de A, veria algo um pouco mais complicado, como na figura
.

Figura A.1: Movimento horizontal de uma partícula visto de um referencial inercial
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Figura A.2: Movimento horizontal de uma partícula visto de um referencial em movimento circular uniforme

A.2

Transformações de Galileu

Os resultados do exercício enunciado na seção anterior nos permitem concluir que mesmo na
ausência de força resultante, o movimento de uma partícula não é retilíneo e uniforme quando
visto por um referencial acelerado. Na verdade, dependendo da aceleração do referencial, este
movimento pode ser bastante complicado. Essa análise é contraditória ao postulado da primeira
lei de Newton, que afirma que na ausência de forças uma partícula executa um movimento
retilíneo e uniforme. Isso é o que exige a inclusão de ”forças fantasma” em certos referenciais,
conforme já explicamos no volume II.

Figura A.3: três referenciais inerciais S, S0 e S00 observam o movimento dos corpos no mundo. Devemos
enunciar uma maneira de comparar as medições ( x, y, z, t), feitas por S, com as medições ( x 0 , y0 , z0 , t0 ) feitas
por S0 e com as medições ( x 00 , y00 , z00 , t00 ), feitas por S00 .

Para prosseguirmos nossa discussão sobre a relação entre diferentes referenciais, vamos estabelecer a maneira pela qual diferentes referenciais inerciais relacionam entre si suas medidas de
distância e tempo. É preciso existir uma receita que permita relacionar as medições de B com as
medições de A para podermos compará-los. Esta tradução é feita através das Transformações
de Galileu.
Sejam dois referenciais inerciais S e S’ com suas respectivas réguas e relógios ( x, y, z, t) e
0
( x , y0 , z0 , t0 ) e suponhamos que S0 tem velocidade constante u em relação a S, na direção do eixo
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x. Então as Transformações de Galileu afirmam que as coordenadas de S são transformadas para
as coordenadas de S’ da seguinte forma:
x 0 = x − ut

y0 = y

z0 = z

t0 = t

Repare que a escolha do eixo x foi totalmente arbitrárias. Na verdade, podemos dizer que
definimos o eixo x, nos dois referenciais, na reta em que está a velocidade relativa entre S e S’.
Assim, de maneira mais simples, isso só quer dizer o intuitivo e óbvio que, ao medir a posição
de um objeto em S’ a partir de S, temos que subtrair a distância percorrida por S’ (visto de S).
Mas é importante formalizarmos isso porque as coisas se tornarão menos intuitivas em breve.
Suponha agora que uma partícula com coordenadas ( x, y, z, t) em S, esteja em movimento
retilíneo e uniforme, com velocidade ~v = (v x , vy , vz ) com respeito a S. Vamos demonstrar que ela
também está em movimento retilíneo e uniforme com respeito a S0 .
Para isso, lembremos que para medir uma velocidade, precisamos marcar as coordenadas
de um corpo em dois instantes diferentes, digamos ( x1 , y1 , z1 , t1 ) e ( x2 , y2 , z2 , t2 ). Com isso,
calculamos a velocidade média em cada um dos três eixos, dando-nos um vetor da velocidade
média no espaço. Além disso, a velocidade instantânea nada mais é que a velocidade média em
um intervalo muito pequeno, em que o instante final se aproxima bastante do instante inicial.
Em termos algébricos:


x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1
~v = lim
,
,
t2 → t1
t2 − t1 t2 − t1 t2 − t1
ou

x2 − x1
v x = lim
t2 → t1
t2 − t1


y2 − y1
vy = lim
t2 → t1
t2 − t1


z2 − z1
vz = lim
t2 → t1
t2 − t1


Vejamos então, componente a componente, a velocidade da partícula no referencial S0 .
v0x



= 0lim0

t2 → t1

x20 − x10
t20 − t10




( x2 − u · t2 ) − ( x1 − u · t1 )
t2 → t1
t2 − t1




x2 − x1
t2 − t1
= lim
− u · lim
t2 → t1
t2 → t1 t 2 − t 1
t2 − t1


= lim

= vx − u
102

Volume 5 - Cosmologia

Capítulo A: Referenciais e Relatividade

v0y = lim



y20 − y10
t20 − t10





y2 − y1
t2 − t1





z20 − z10
t20 − t10





z2 − z1
t2 − t1



t20 →t10

= lim

t2 → t1

= vy

v0z

= 0lim0

t2 → t1

= lim

t2 → t1

= vz
E agora, por último, vamos calcular a aceleração da partícula no referencial S0 .

a0x = lim

t20 →t10

v0x2 − v0x1
t20 − t10


[v x2 − u] − [v x1 − u]
= ax = 0
t2 → t1
t2 − t1
!


v0y2 − v0y1
vy2 − vy1
0
ay = lim
= lim
= ay = 0
t2 → t1
t20 − t10
t2 − t1
t20 →t10



 0
vz2 − v0z1
vz2 − vz1
=
lim
= az = 0
a0z = lim
t2 → t1
t20 − t10
t2 − t1
t20 →t10







= lim

Donde concluímos que, se uma partícula está em movimento inercial (i.e., retilíneo e uniforme) em relação a S, então ela também o está em relação a S’. Assim, sendo construídas em
um referencial inercial, as Leis de Newton valem então para todos os outros referenciais inerciais
existentes!

A.3

Newton, Maxwell e Lorentz

O objetivo desta seção consiste em discutir uma incompatibilidade teórica entre a mecânica
newtoniana e o eletromagnetismo de Maxwell, que irá modificar de maneira profunda a maneira
pela qual referenciais inerciais relacionam entre si suas medidas de tempo e distância. Na seção
anterior vimos que a velocidade de um certo corpo depende do referencial que o observa – não
tendo, então, caráter absoluto – mas o eletromagnetismo trata a velocidade da luz como uma
constante da natureza, sendo independente do referencial que a observa1 !
Esse tratamento entra em franca contradição com as transformações de Galileu; não pode
haver uma velocidade absoluta! Vejamos: se a luz é observada a uma velocidade qualquer,
digamos cs x̂, em um referencial S, então, em relação a um outro referencial S0 (que tem velocidade
v x̂ com relação a S), de acordo com as fórmulas apresentadas na seção anterior, a luz terá uma
velocidade de propagação cs0 = cs − v.
Para a mecânica clássica, uma onda é um movimento oscilatório que se propaga em algum
meio – como as ondas sonoras que se propagam no ar. Neste último caso, o referencial do ar é
naturalmente privilegiado em relação a outros referenciais e o valor da velocidade do som, igual
a 300 m/s, é válido apenas nesse referencial especial. Mas o que acontece com a luz, que percorre
muitos anos-luz, sozinha, no espaço escuro, até chegar até nós? Por esse ponto de vista, é natural
1 Veja

essa discussão mais detalhada no capítulo de Luz do Volume IV.
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supor a existência de um meio material muito sutil, que não interage gravitacionalmente, mas no
qual a luz se propaga. Ele ficou conhecido como éter luminífero.
O eletromagnetismo, ao contrário, defende que a luz é capaz de se propagar no vácuo absoluto, através de vibrações de uma entidade física de natureza muito distinta do éter: o campo
eletromagnético. Nesse contexto, nenhum referencial inercial é privilegiado e todos deveriam observar a luz com velocidade constante e igual a trezentos mil quilômetros por segundo. Mais: se
referenciais diferentes medirem valores diferentes para a velocidade da luz, as Leis de Maxwell
(que têm c como uma constante) ficam diferentes em cada referencial.
O problema é resumido (e resolvido) em um famoso experimento para medir a velocidade da
luz: o Interferômetro de Michelson-Morley.

Acima, um esquema de um aparato capaz de reproduzir a experiência de Michelson-Morley.
O feixe de laser incide um num espelho que reflete 50% da intensidade da luz e transmite outros
50%. Tanto o feixe A quanto o B retornam ao espelho original após serem refletidos por espelhos
auxiliares, tendo novamente 50% das suas intensidades refletidas e 50% transmitidas. Uma tela
compara os feixes originados de A e B na busca por padrões de interferência. Se a teoria eletromagnética estiver certa, nenhum padrão de interferência será observado: os feixes chegarão
rigorosamente ao mesmo tempo.
Na página (http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/mmexpt6.htm)
existe uma animação que possibilita o visitante refazer este experimento supondo várias condições para a velocidade do éter em relação ao referencial do laboratório.
A física subjacente à experiência de Michelson-Morley é simples e ao mesmo tempo capaz
de testar a validade das transformações de Galileu. Se a interpretação mecânica estiver correta,
existindo um meio, o éter, no qual a luz se propaga, então ela possuirá velocidade c apenas no
referencial co-móvel a este meio.
O que as transformações de Galileu nos fazem esperar é o seguinte: existindo uma velocidade
v horizontal entre o referencial do éter e do laboratório, o feixe A terá sua velocidade perturbada.
Indo do espelho principal ao secundário, ele se propagará com velocidade ~c = (c̃ + v, 0); refletido
e voltando dele, virá com velocidade ~c = (c̃ − v. O índice ~c indica o valor da velocidade da luz no
referencial do laboratório. Supondo que a distância entre os dois espelhos é igual a l1 , o tempo
necessário para percorrer esse trajeto é, no referencial do laboratório, igual a:
t=
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O feixe B, por sua vez, se propaga no referencial do laboratório na direção perpendicular a do
feixe A. Visto do referencial do éter, este feixe percorre uma trajetória oblíqua. A intensidade da
velocidade da luz resultante é igual a ~c = (v, c̃) na ida e ~c = (v, −c̃) na volta e a distância entre
os espelhos, principal e secundário, é l2 . O tempo t, no referencial do laboratório, gasto neste
percurso é igual a
t= √

2l2
c2

− v2

=

2l2
1
.q
c
1−

v2
c2

Entretanto, caso a luz não se propague como uma onda mecânica, mas de acordo com a teoria
eletromagnética de Maxwell, não haverá diferença no tempo de chegada entre os feixes A e B.
Considerando o Sol em repouso com o suposto éter, nós podemos considerar a velocidade v igual
a 30km/s, que é a velocidade média de translação do nosso planeta. É essa última conclusão que
o experimento suporta: que a luz tem a mesma velocidade para todos os referenciais.
Esta natureza absoluta do valor de pelo menos uma velocidade na natureza (a da luz) exige
que os referenciais inerciais comparem suas medidas de tempo e distância por uma nova receita,
diferente das Transformações de Galileu. Este novo conjunto de regras é conhecido como Transformações de Lorentz e elas irão modificar de maneira profunda nossa concepção a respeito
da natureza do espaço e do tempo.
A principal diferença a partir de agora é que o espaço e o tempo deixam de ter o seu significado absoluto, com o qual estamos acostumados. O tempo se torna relativo e passa a depender
do referencial adotado. Para mostrar isso, vamos montar um relógio de luz num referencial S0 ,
formado por dois espelhos separados por uma distância vertical L. Nós vamos enviar um pulso
de luz a partir do primeiro espelho, que será refletido pelo segundo espelho e então retornará ao
primeiro espelho. A figura A.4 mostra como o referencial S0 , onde o relógio está em repouso, e
um outro referencial S, onde o relógio se movimenta com velocidade v, observam esta seqüência
de fatos.

Figura A.4: Na imagem da esquerda, o caminho do pulso de luz visto no referencial S0 , enquanto que na
da direita observamos o pulso visto do referencial S. Ambos os comprimentos são denominados pela letra
L porque não existe discrepância em medidas de distâncias nas direções perpendiculares ao movimento
relativo entre S e S0 .

O tempo ∆t0 para o pulso de luz percorrer todo o caminho no referencial S0 é igual a 2L
c ,
enquanto o tempo ∆t necessário para o pulso percorrer todo o caminho no referencial S é igual
0
a 2D
c . Como, claramente, D > L, chegamos ao estranho resultado de que ∆t > ∆t , ou seja,
referenciais diferentes medem intervalos de tempo diferentes para um mesmo fenômeno!
Para encontrarmos uma exata relação entre os dois intervalos de tempo, podemos usar a
relação trigonométrica:
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v2 · ∆t2
4
c2 · ∆t02
v2 · ∆t2
c2 · ∆t2
=
+
4
4
4
(c2 − v2 ) · ∆t2 = c2 · ∆t02
D 2 = L2 +

E, finalmente:
s
∆t = ∆t0 ·

c2

c2
− v2

ou
∆t = q

∆t0
1−

v2
c2

Esse fenômeno é conhecido como dilatação temporal, porque, como se pode ver pela equação, os relógios de referenciais em movimento marcam intervalos de tempo maiores que os relógios em repouso em relação ao fenômeno (que marcam o que podemos chamar de tempo próprio
do fenômeno).
Além disso, essa diferença nas marcações de tempo se torna tão maior quanto mais próxima
da velocidade da luz estiver o movimento. Assim, um viajante que viajasse a uma velocidade
próxima a da luz (relativística) pareceria envelhecer mais lentamente do que alguém que ficasse
parado; do ponto de vista do viajante, ele diria que ”viajou para o futuro”.
Além do tempo, também as medidas de comprimento se tornam relativas. Com as transformações de Galileu, as medidas de posição já eram relativas, dependentes de onde fixamos
a origem do sistema; as medidas de velocidade também eram, dependendo da velocidade própria do referencial. Mas uma barra de dois metros permanece sendo, em qualquer referencial,
independente da sua posição e velocidade, uma barra de dois metros. Isso acontece porque os intervalos de espaço são absolutos, pois os efeitos causados pelo movimento do referencial se anulam,
quando se subtrai duas medidas de espaço.
Contudo, isso não acontece mais nas novas transformações. Para demonstrar isso, vamos
trabalhar novamente com o conjunto de dois espelhos, mas suponha dessa vez que eles estejam
na horizontal, no sentido do seu movimento. Um pulso de luz partirá de um espelho, refletirá
no outro e voltará para o primeiro espelho. Esses eventos serão vistos por dois observadores, o
primeiro em um referencial S em que o conjunto de espelhos possui velocidade v e o outro em
um referencial S0 , onde os espelhos estão em repouso.
No referencial S0 o tempo gasto pelo pulso de luz pode ser facilmente relacionado com a
distância percorrida:
2L0
c
E no referencial S a relação dependerá da velocidade do conjunto de espelhos:
∆t0 =

∆t = ∆tida + ∆tvolta =

L
L
2Lc
2L

+
= 2
= 
2
2
c+v c−v
c −v
c 1 − vc2

Como já foi demonstrado, as medições de tempo divergem entre dois referenciais em movimento relativo e podem ser relacionadas pela expressão:
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Figura A.5: O caminho do pulso de luz visto pelos dois referenciais: à esquerda, no referencial S com os
espelhos em movimento e à direta, no referencial S0 com o espelho em repouso.

∆t = q

∆t0
1−

v2
c2

Substituindo as expressões de tempo em ambos os referenciais:
2L0

q
=
2
c 1 − vc2
c 1−
2L



r
L = L0

1−

v2
c2

v2
c2

Os referenciais também não concordam quanto a medida de comprimento. Novamente, apesar das medições de comprimento divergirem entre dois referenciais em movimento relativo, leis
físicas que sejam equivalentes em todos os referenciais inerciais devem afirmar, necessariamente,
que ambos os estão corretos. O valor das medidas de comprimento não são mais absolutos,
dependendo agora do estado de movimento de quem observa as partículas do mundo. Para
completar nossa analise, é simples demonstrar que, nas direções perpendiculares ao movimento
relativo, não existe divergência nas medidas de comprimento.
Podemos resumir a relatividade das medidas de distância e tempo da seguinte maneira: Dados dois referenciais, S e S0 , a transformação dos intervalos de comprimento e de tempo entre os
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referenciais obedece às seguintes equações:
r

∆t 0
∆tS = q S
2
1 − vc2

1−

LS = LS0

v2
c2

onde v é a velocidade relativa entre os referenciais S e S0 . O que nos leva às já citadas
Transformações de Lorentz: Se dois referenciais inerciais S e S’ com suas respectivas réguas
e relógios ( x, y, z, t) e ( x 0 , y0 , z0 , t0 ) observam o movimento dos corpos na natureza, e se S’ possui
uma velocidade v, digamos na direção do eixo x, em relação a S, então as Transformações de
Lorentz afirmam que:
x0 = q

1
1−

v2
c2

y0 = y

( x − vt)

z0 = z

t0 = q

1
1−


v2
c2

t−

vx 
c2

Para deixar a notação mais condensada, podemos escrever as transformações em forma matricial. Assim, sendo dois referenciais com velocidade relativa v ao longo dos seus eixos x, o vetor
( x, y, z, t) é transformado no vetor (t0 , x 0 , y0 , z0 , t0 ), segundo as Transformações de Galileu, como:
 
1 0 0
x0
 y0   0 1 0
 

 z0  =  0 0 1
0 0 0
t0



−v
x
 y
0 

0  z
1
t






E, segundo as Transformações de Lorentz, como:


x0

0
 y  
=

 z0  



t0




r −v
2
1− v2

r 1
2
1− v2

0

0
0

1
0

0
1

0
0

0

0

r 1
2
1− v2

0

c

− vx
r c2
2
1− v2











c

c


x
y 

z 
t

c

Repare que a última transformação é de certa forma mais simétrica: as medidas de t são
modificadas por x, da mesma maneira que as medidas em x são modificadas por t (como já era na
de Galileu). Além disso, todos os valores são divididos por r 1 , aquele fator que é responsável
2

1− v2
c

pelas expansões e contrações espaço-temporais. Repare que este fator é aproximadamente igual a
1, quando v é muito menor que c. É assim que os efeitos relativísticos não se fazem sentir no nosso
cotidiano. Voltaremos a isso; por ora, batizemos esse fator de γ, de forma que a transformação
pode ser escrita, de forma mais leve, como:
 
γ
x0
 y0  
0



 z0  = 
0

vx
0
− c2 · γ
t


0 0
1 0
0 1
0 0

−v · γ
0
0
γ




x

 y 


z 

t

Demonstrado como comprimentos e intervalos de tempo medidos por diferentes referenciais
são relacionados, podemos usar as transformações de Lorentz para também transformar velocidades de uma partícula. Supondo a existência de dois referenciais, S e S0 com velocidade relativa
v entre si, na direção horizontal, e supondo que em S0 a velocidade de uma partícula é igual a ~u0 :
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componente x
(∆x
r −v∆t)

u0x =

∆x 0
=
∆t0

2

1− v2
c

r 1
2
1− v2



∆t −

v∆x
c2



c



∆x
∆t

(∆x − v∆t)
 =
= 
1−
∆t − v∆x
c2

−v



v∆x
c2 ∆t

(u x − v)

= 
x
1 − vu
c2
componente y
u0y =

=

∆y0
∆t0
r 1
2
1− v2

∆y

∆t −

∆y

v∆x
c2

 =

c

=

r 1
2
1− v2

r 1
2
1− v2

∆t
1−

vu x
c2



vu x
c2



c

uy

1−

vu x
c2



c

componente z
u0z =

=

∆z0
∆t0
r 1
2
1− v2

∆z

∆t −

∆z

v∆x
c2

c

=

r 1
2
1− v2

 =

r 1
2
1− v2

∆t
1−

c

u
z
1−

vu x
c2



c

É interessante observar que mesmo componentes perpendiculares a direção da velocidade
relativa entre os referenciais sofrem modificações; isto se deve puramente ao efeito de mudança
nos intervalos de tempo.
Aqui uma pergunta que podemos fazer é: Será que para uma velocidade u, medida em S e
menor que a velocidade da luz, existe uma velocidade v, menor que a velocidade da luz, tal que
S0 o observará com velocidade maior que a da luz? A resposta é não! Para simplificar a prova,
suponha que a componente nas direções y e z são iguais a zero.

(u x − v)
(u − v)
(u x )
c3
 = c2 2 x
u0x = 
≤ c2 2
≤ 2
≤c
(c − vu x )
(c − vu x )
(c − vu x )
x
1 − vu
c2
Outra pergunta interessante: caso S meça u x = c, qual será a velocidade vista por S0 . O
postulado de Maxwell nos informa que também deve ser c. De fato,
u0x


1 − vc
(u x − v)
(c − v)
 = 
 =c
 =c
= 
vc
x
1 − vc
1 − vu
1
−
2
2
c
c
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Também outras grandezas físicas, construídas a partir de posições e velocidades, se tornam
estranhas e diferentes. Ao estender a análise para as transformações na quantidade de movimento e na energia, veremos que esses valores se transformam também – e que, na verdade, as
próprias medidas de massa se tornam mutáveis! De fato, é através dessa análise que chegamos à
mais famosa equação de todas, E = mc2 . Mas isso ficará para uma próxima edição.

A.4

A Construção do Espaço-Tempo

Na seção anterior, a universalidade da velocidade da luz nos obrigou a repensar a maneira
pela qual diferentes referenciais inerciais relacionam entre si suas respectivas medidas de comprimento e tempo. Na relatividade restrita, medidas de tempo e espaço não são mais absolutas,
mas relacionam-se entre si e são dilatadas ou comprimidas, relativamente à velocidade entre os
referenciais inerciais. Assim, as medidas temporais passam a se transformar da mesma forma
que medidas espaciais; mais do que isso, temos que tratá-las juntas, já que elas estão relacionadas. Essa é a intuição física que esperamos. Agora sigamos desenvolvendo as ferramentas
matemáticas para suportar essa intuição.
Para analisarmos esta estrutura geométrica conhecida como espaço-tempo de Minkowski,
vamos imaginar observadores em dois refereciais S e S0 observando uma lâmpada emitir um
flash. Como a velocidade da luz é constante, ambos os observadores verão uma onda esférica
de luz se expandir com a mesma velocidade, e nós poderemos relacionar as coordenadas2 dessa
onda em cada referencial.
Considerando ( x, y, z, t) como coordenadas da frente de onda esférica em S e ( x,0 , y0 , z0 , t0 )
como coordenadas dessa mesma frente em S0 :
(

c2 t2 = x 2 + y2 + z2
c2 t 02 = x 02 + y 02 + z 02

(

⇒

x 2 + y2 + z2 − c2 t2 = 0
x 02 + y 02 + z 02 − c2 t 02 = 0

Donde podemos concluir que para um frente de luz,
x 2 + y2 + z2 − c2 t2 = x 02 + y 02 + z 02 − c2 t 02
Agora vamos à geometria. Uma das melhores maneiras de visualizar movimentos ainda é a
de Descartes, ou melhor dizendo, do seu plano cartesiano. Então podemos estender essa idéia,
desenhando um plano quadridimensional para estudarmos movimentos no espaço-tempo. Contudo, como discutido no apêndice anterior, nossos cérebros têm sérias dificuldades com desenhos
quadridimensionais; então podemos fazer algo simplificado, bidimensional, representando só os
eixos x e t. Um exemplo de gráfico desse tipo está na figura A.6.
Existe um outro postulado importante da relatividade restrita que não foi claramente explicitado na seção anterior: que a velocidade da luz, além de ser constante para qualquer referencial,
também é a maior que pode ser atingida. Ou seja, existe um certo tempo para a ”conexão” entre dois pontos no espaço, antes do qual nada que ocorra em um ponto poderá interferir nos
acontecimentos de outro ponto. Na relatividade restrita, as relações de causa e efeito não podem
acontecer imediatamente: elas são separadas pelo tempo em que a informação (sob qualquer
forma que seja) leva para se propagar entre dois pontos.
Para visualizar melhor o problema, podemos usar o nosso plano do espaço-tempo, mas agora
com 3 coordenadas ( x, y, t), obedecendo a igualdade deduzida mais acima, no caso em que z = 0.
Neste caso, o nosso problema da ”expansão de uma onda esférica” seria visto como a ”expansão
2 Para quem tiver dificuldades em estabelecer as coordenadas de uma onda esférica, lembramos que a distância entre
p
dois pontos pode ser escrita como: d = x2 + y2 + z2 e ainda que podemos escrever essa distância d como c.t, chegando
em: c2 t2 = x2 + y2 + z2
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Figura A.6: Gráfico do espaço-tempo, com o eixo t na vertical (que é o modo mais comum de representar).
Quanto mais horizontal a reta, maior a velocidade da partícula que realiza o movimento uniforme.

de uma onda circular”, em que em cada instante nós teríamos um ”círculo de luz” maior, o que
forma um cone, o famoso cone de luz.

Figura A.7: Esquema de como conceitos de presente, passado e futuro de um evento, causalidade e não
causalidade são visualizados de forma simples nessa visão geométrica da teoria da relatividade que está
sendo construída ao longo desta seção. Esses desenhos descritos por uma coordenada temporal e todas as
outras espaciais são conhecido como diagramas de espaço-tempo.

Podemos identificar três regiões, de acordo com o nosso intuitivo conceito de passado, presente e futuro. A primeira região é formada por um plano onde se localiza o ponto A e onde a
coordenada t é constante. Nela estão contidos todos os eventos simultâneos ao evento A, como
se tivéssemos tirado uma fotografia: essa região representa o que chamamos de presente. Acima
deste plano estão localizados pontos que determinam todos os eventos futuros a A e abaixo
deste plano estão pontos que representam todos os eventos passados ao evento A. Pense nessa
geometria como uma interpretação gráfica de todo o universo, em todos os instantes de tempo,
cuja ligação entre dois pontos está limitada pela velocidade da luz. Neste momento surge uma
pergunta interessante: Quais são os eventos do passado que podem ter influenciado o evento A
e quais são os eventos do futuro que A poderá influenciar?
Quem responde essa pergunta é o cone desenhado pela equação de propagação da frente de
luz. Dado que nenhuma informação pode viajar mais rápido que a luz, todos os pontos localizados fora do cone ou não podem ser influenciados por A, caso estejam no futuro, ou não puderam
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influenciar A, caso estejam no passado. Apenas os pontos internos ao cone e que estejam localizados no passado podem ter influenciado A, assim como apenas os pontos internos ao cone e
que estejam localizados no futuro podem ser influenciados por A. Matematicamente, a diferença
entre estas regiões onde existe causalidade e onde não existe causalidade com o evento A envolve
as seguintes desigualdades:
Região onde existe causalidade envolvendo o evento A:
Região onde não existe causalidade envolvendo o evento A:

x 2 + y2 + z2 − c2 t2 < 0
x 2 + y2 + z2 − c2 t2 > 0

Esta é uma restrição forte e que gera um interessante problema para a cosmologia. Como
vimos, a cosmologia supõe que o universo é aproximadamente homogêneo e isotrópico quando
visto em escalas muito grandes, da ordem de grandeza do gigaparsec. Entretanto, de acordo
com nosso melhor modelo, não houve tempo, desde a criação do cosmos, para a luz conectar
fisicamente todas as regiões. Então, conexão causal, não faz sentido falar em equilíbrio térmico
do universo. Nesse caso, é quase um milagre que sua temperatura seja praticamente homogênea3 .
A partir da definição das regiões de causalidade, podemos inferir se dois eventos quaisquer
podem se influenciar olhando apenas suas coordenadas. Dados dois eventos, A e B, com coordenadas ( x1 , y1 , z1 , t1 ) e ( x2 , y2 , z2 , t2 ) e com t2 < t1 , o evento A poderá influenciar a dinâmica
do evento B se e somente se ( x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2 + (z2 − z1 )2 − c2 (t2 − t1 )2 ≤ 0. O mesmo
vale para t1 < t2 , onde neste caso B poderá influenciar A se e somente se a desigualdade acima
também for satisfeita.
Toda essa discussão nos sugeriu conferir ao termo ( x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2 + (z2 − z1 )2 − c2 (t2 −
2
t1 ) um sentido geométrico. No caso de um feixe de luz, já demonstramos que o valor desta
expressão de fato independe do referencial a ser utilizado. Definiremos, assim, a “distância”
entre dois pontos no espaço de coordenadas como:
L2 = ( x2 − x1 )2 + ( y2 − y1 )2 + ( z2 − z1 )2 − c2 ( t2 − t1 )2
Onde é ( x1 , y1 , z1 , t1 ), representam as coordenadas do primeiro evento e ( x2 , y2 , z2 , t2 ), representam as coordenadas do segundo evento. Essa definição de distância pode parecer um pouco
estranha, já que o lado direito da equação pode até ser negativo e certas distâncias serão representadas por números imaginários! Mas, apesar dessa estranheza, essa definição garante algumas
propriedades interessantes. A primeira nós já vimos: ela vale para todos os referencias. Além
disso, a distância entre dois pontos ligados por um feixe de luz é sempre zero. As distâncias
imaginárias são aquelas sem conexão causal, enquanto as distâncias que sejam números reais são
interiores aos cones de luz. Além disso, é fácil perceber que, a distância entre dois pontos que
estejam em um mesmo instante (∆t = 0) é a forma usual, da geometria euclidiana, de medir
distâncias – o que prova que nossa forma de medir é uma generalização da forma usual, para
um conjunto mais amplo de possibilidades.
Fica para uma próxima versão uma exploração melhor dessa idéia; por enquanto, você pode
ir brincando em casa.

A.5

Mecânica Newtoniana como caso limite

A relatividade especial representa o fim da teoria newtoniana? O nosso senso comum a respeito do funcionamento do mundo responde intuitivamente que não. Quando viajamos de avião
3 Existe uma teoria mais recente que tenta explicar esse equilíbrio: a teoria da Inflação cósmica diz que, em seus
instantes iniciais, o universo teria sofrido uma curta fase de inflação, que teria elevado exponencialmente seu horizonte;
com isso, regiões que hoje nos parecem desconectadas teriam, antes desta fase, tido tempo de se homogeneizar
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Figura A.8: Olhando o novamente para o cone de luz, só que agora fatiando ele por um plano perpendicular
ao plano XY, iremos observar duas retas inclinadas. Todos os pontos ao longo de cada uma dessas retas
têm distância zero segundo a nossa nova definição.

ou carro no nosso dia a dia, nós não observamos mudanças na velocidade com que nossos relógios marcam o tempo quando os comparamos, no início e fim da viagem, as horas com amigos
e parentes que permanecerem o tempo todo em repouso. Tampouco observamos mudanças no
comprimento dos objetos. As empresas responsáveis pelo fornecimento de transporte ferroviário
nas grandes cidades não sentem um aumento do consumo de energia elétrica devido ao aumento
da massa inercial dos passageiros num trem acelerado.
Nosso dia a dia é regido pelas transformações de Galileu e a física tem que levar isso em
conta na hora de modelar o mundo. Não vale dizer que todos os efeitos relativísticos estão
ali, na nossa cara, e que nossos sentidos imperfeitos são incapazes de detectá-los. Isso significa
em termos práticos, que a relatividade geral tem que ter como algum caso particular as leis de
Newton.
Quando comparamos nosso mundo habitual com os fenômenos onde os efeitos relativísticos
desempenham papel central – tal como meia vida de raios cósmicos e de partículas em velocidades altíssimas nos aceleradores ultra potentes – a diferença mais gritante é a magnitude das
velocidades médias dos objetos quando comparadas com a velocidade da luz. Enquanto nossos
carros e aviões nos aceleram a velocidades que sequer chegam a 0,1c, os aceleradores são capazes
de imprimir velocidades cuja magnitude alcança a incrível marca de 0,99c. Postulamos, então,
que a relatividade especial e todos os seus fenômenos derivados devem, no limite quando as velocidades são da ordem de 1% da velocidade da luz ou menores, ser indistinguíveis da mecânica
newtoniana.
De fato, quando a razão (v/c) é menor que 0,1 as diferenças entre os valores fornecidos pelas
transformações de Lorentz e de Galileu são, para efeitos práticos, imperceptíveis. A demonstração desse fato envolve uma matemática um pouco elaborada (séries de Taylor) mas convido o
leitor a testar essa afirmativa numericamente. Supondo dois referenciais S e S0 , com coordenadas
( x, t) e ( x 0 , t0 ) você pode começar calculando, para diferentes valores de coordenadas ( x 0 , t0 ) a
diferença dos valores fornecidos tanto por Lorentz quanto por Galileu para as coordenadas ( x, t).
Outro cálculo interessante consiste em estimar numericamente a diferença da medida de intervalos de tempo
e comprimento entre estes referenciais. Abaixo, desenhamos desenhar o gráfico do
q
2

termo 1 − vc2 que mostra de maneira clara o limite newtoniano da relatividade especial para
baixas velocidades.
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