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ASTRONOMIA ANTIGAASTRONOMIA ANTIGA

•• Registros astronômicos mais antigos datam Registros astronômicos mais antigos datam 
de aproximadamente 3000de aproximadamente 3000 a.C. e se devem a.C. e se devem 
aos chineses, babilônios, assaos chineses, babilônios, assíírios e egrios e egíípcios.pcios.

• Os movimentos do Sol e da Lua era conhe-
cidos e muito importantes.

• O Sol marca as estações, e é de grande 
relevância nas culturas ligadas a natureza.



ASTRONOMIA ANTIGAASTRONOMIA ANTIGA

• Os pontos cardinais eram conhecidos e as 
vezes utilizados em monumentos.

• Em outras partes do mundo, evidências de 
conhecimentos astronômicos muito antigos 
foram deixadas na forma de monumentos..



Newgrange (Irlanda)

Newgrange é uma tumba pré-histórica (aprox. 
3000 a.C.) situada no norte da Irlanda.
Alguns anos se descobriu que sua orientação 
estava cuidadosamente desenhada.



Stonehenge

►Haviam especulações desde XVIII, mas foi Sir Nor-
man Lockyer, no início do XX quem considerou “prova-
do” que os monumentos megalíticos do Reino unido 
tinham uma orientação astronómica.
►Stonehenge era uma grande “calculadora astronomi-
ca” capaz inclusive de predizer eclipses!!!



Culturas Americanas

• As culturas americanas deixaram um legado mais 
fácil de “analisar”.

• Monumentos mais elaborados.
• Escritos.
• Conhecidas pelos conquistadores.
• Ex. Linhas de Nazca (Peru).
• Alinhamentos com:
• Direção de entrada/saída do Sol, dia de passagem 

zenital.
• Fluxos de água.
• Etc.



Líneas de Nazca



Os Maias

• Os maias estavam “obcecados” com a medida do 
tempo:

• Haab: Período de 365 dias. 18 meses de 20 dias 
mais 5 dias extra (de má sorte).

• Tzolk’in: Período sagrado de 260 dias.
• Tun: Período de 360 dias usado no cálculo de 

períodos muito largos de tempo.
• Seguiram o ciclo de Vênus (de 584 dias).

Usaram correções com uma precisão de 2 horas em 
481 anos!!!



Código de Dresden

• Contém tabelas de eclipses, ciclos de Vênus, etc…
• Eclipses:
• Períodos de 177 dias (seis meses lunares) com alguns de 

148 dias (cinco meses lunares).
• A tabela contém 405 meses lunares = 11958 dias  Precisão 

de 8 minutos em um mês!!



Astronomia da GrAstronomia da Grééciacia

O MODELO GEOCÊNTRICOO MODELO GEOCÊNTRICO
•• A Terra no centro do UniversoA Terra no centro do Universo →→ GeocentrismoGeocentrismo ididééia ia dominandominan--

tete na Astronomia na Antiguidade e Idade Mna Astronomia na Antiguidade e Idade Méédia.dia.
• Um dos primeiros modelos foi o de Aristóteles que escreveu um 

livro, o trabalho cosmológico de Aristóteles chamava-se "Sobre 
os Céus“ (350 a.c.).



Modelo GeocêntricoModelo Geocêntrico

O sistema geocêntrico tambO sistema geocêntrico tambéém m éé conhecido como sistema conhecido como sistema ptolomaicoptolomaico, pois , pois 
foi foi ClClááudio Ptolomeuudio Ptolomeu (astrônomo grego (150 d.C.))  quem explicou o (astrônomo grego (150 d.C.))  quem explicou o 
movimento dos planetas atravmovimento dos planetas atravéés de uma combinas de uma combinaçção de cão de cíírculos: o rculos: o plapla--
netaneta se move ao longo de um pequeno cse move ao longo de um pequeno cíírculo chamado rculo chamado epicicloepiciclo, cujo , cujo 
centro se move em um ccentro se move em um cíírculo maior chamado rculo maior chamado deferentedeferente..

•• O objetivo de Ptolomeu era produzir um modelo que permitisse preO objetivo de Ptolomeu era produzir um modelo que permitisse prever a ver a 
posiposiçção dos planetas de forma correta, e nesse ponto ele foi ão dos planetas de forma correta, e nesse ponto ele foi razoavelrazoavel--
mentemente bem sucedido. Por essa razão esse modelo continuou sendo usado bem sucedido. Por essa razão esse modelo continuou sendo usado 
sem mudansem mudançça substancial por 1300 anos. a substancial por 1300 anos. 



Modelo HeliocêntricoModelo Heliocêntrico

O Modelo Heliocêntrico de O Modelo Heliocêntrico de Aristarco de Aristarco de SamosSamos (Grego (Grego 
310 a.C.310 a.C. -- ? ? 230 a.C.230 a.C.))
Aristarco construiu um modelo com duas hipAristarco construiu um modelo com duas hipóóteses teses simplificadosimplificado--
rasras::

1. 1. A TerraA Terra gira sobre sigira sobre si -- o que explica o diao que explica o dia e a noite. (Outros e a noite. (Outros 
fizeram essa sugestão, entre eles fizeram essa sugestão, entre eles HerHerááclidesclides).).

2. 2. A TerraA Terra gira ao redor do Solgira ao redor do Sol e os outros planetas tambe os outros planetas tambéém.m.
Isto explica o movimento aparente do Sol e planetas.Isto explica o movimento aparente do Sol e planetas.
A idA idééia era simples, mas o modelo falhava completamente:ia era simples, mas o modelo falhava completamente:
a) A tradia) A tradiçção era contra. Era são era contra. Era sóó uma iduma idééia.ia.
b)b) Não havia nenhuma evidência da rotaNão havia nenhuma evidência da rotaçção da Terra.ão da Terra.
c)c) Principalmente porque esse modelo apresentava, aos olhos Principalmente porque esse modelo apresentava, aos olhos 
dos fildos filóósofos de então, a falha imperdosofos de então, a falha imperdoáável de se afastar do vel de se afastar do 
dogma platônico da imobilidade da Terra. Por essa razão, o dogma platônico da imobilidade da Terra. Por essa razão, o 
UniversoUniverso heliocêntrico de Aristarco ficou esquecido. heliocêntrico de Aristarco ficou esquecido. 



Modelo HeliocêntricoModelo Heliocêntrico

•• Nicolau CopNicolau Copéérnicornico representou o Renascimento na Astronomia. Coprepresentou o Renascimento na Astronomia. Copéérnico (1473rnico (1473--1543) foi 1543) foi 
um astrônomo polonês.um astrônomo polonês.

•• Estudou na ItEstudou na Itáália, e leu sobre a hiplia, e leu sobre a hipóótese heliocêntrica e achou que o Sol no centro do tese heliocêntrica e achou que o Sol no centro do 
Universo era muito mais razoUniverso era muito mais razoáável do que a Terra.vel do que a Terra.

•• CopCopéérnico registrou suas idrnico registrou suas idééias num livro ias num livro -- De De RevolutionibusRevolutionibus-- publicado no ano de sua publicado no ano de sua 
morte. morte. 

•• Os conceitos mais importante colocados por CopOs conceitos mais importante colocados por Copéérnico foram: rnico foram: 
•• Introduziu o conceito de que a Terra Introduziu o conceito de que a Terra éé apenas um dos seis planetas (então conhecidos) apenas um dos seis planetas (então conhecidos) 

girando em torno do Sol. girando em torno do Sol. 
•• Colocou os planetas em ordem de distância ao Sol: MercColocou os planetas em ordem de distância ao Sol: Mercúúrio, Vênus, Terra, Marte, Jrio, Vênus, Terra, Marte, Júúpiter, piter, 

Saturno (Urano, Netuno e Plutão). Saturno (Urano, Netuno e Plutão). 
•• Determinou as distâncias dos planetas ao Sol, em termos da distâDeterminou as distâncias dos planetas ao Sol, em termos da distância Terrancia Terra--Sol. Sol. 
•• Deduziu que quanto mais perto do Sol estDeduziu que quanto mais perto do Sol estáá o planeta, maior o planeta, maior éé sua velocidade orbital. Dessa sua velocidade orbital. Dessa 

forma, o movimento retrforma, o movimento retróógrado dos planetas foi facilmente explicado sem necessidade de grado dos planetas foi facilmente explicado sem necessidade de 
epiciclos.epiciclos.

•• CopCopéérnico manteve a idrnico manteve a idééia de que as ia de que as óórbitas dos planetas eram rbitas dos planetas eram circularescirculares..
•• As posiAs posiçções previstas para os planetas não eram em nada melhores do que ões previstas para os planetas não eram em nada melhores do que as posias posiçções ões 

previstas no sistema de Ptolomeu. previstas no sistema de Ptolomeu. 



TYCHO BRAHETYCHO BRAHE

•• Três anos apTrês anos apóós a morte de Cops a morte de Copéérnico, nasceu o dinamarquês rnico, nasceu o dinamarquês 
Tycho Brahe Tycho Brahe (1546(1546--1601).1601).

•• Tycho fez extensivas observaTycho fez extensivas observaçções das posiões das posiçções de planetas e ões de planetas e 
estrelas. estrelas. 

•• O excelente trabalho de Tycho como observador lhe O excelente trabalho de Tycho como observador lhe propipropi--
ciouciou o patroco patrocíínio do rei da Dinamarca, nio do rei da Dinamarca, FredericFrederic II (1534II (1534--
1588), e assim Tycho pode construiu seu pr1588), e assim Tycho pode construiu seu próóprio observaprio observa--
ttóório, na ilha brio, na ilha bááltica de ltica de HveenHveen..

•• Em 1600 (um ano antes de sua morte), Tycho contratou Em 1600 (um ano antes de sua morte), Tycho contratou papa--
rara ajudajudáá--lo na anlo na anáálise dos dados sobre os planetas, colhidos lise dos dados sobre os planetas, colhidos 
durante 20 anos, um jovem e hdurante 20 anos, um jovem e háábil matembil matemáático alemão tico alemão 
chamado chamado Johannes KeplerJohannes Kepler..



KEPLERKEPLER

•• Johannes Kepler (1571Johannes Kepler (1571--1630) estudou inicialmente para 1630) estudou inicialmente para sese--
guirguir carreira teolcarreira teolóógica.gica.

•• Na Universidade leu sobre os princNa Universidade leu sobre os princíípios de Coppios de Copéérnico e se rnico e se 
tornou defensor do heliocentrismo. tornou defensor do heliocentrismo. 

•• Em 1594 conseguiu um posto de professor de matemEm 1594 conseguiu um posto de professor de matemáática e tica e 
astronomia em uma escola secundastronomia em uma escola secundáária em ria em GrazGraz, na , na ÁÁustria, ustria, 
mas poucos anos depois, por pressões da Igreja Catmas poucos anos depois, por pressões da Igreja Catóólica lica 
(Kepler era protestante), foi exilado, e foi então para Praga (Kepler era protestante), foi exilado, e foi então para Praga 
trabalhar com Tycho Brahe. trabalhar com Tycho Brahe. 

•• Quando Tycho morreu, Kepler "herdou" seu posto e seus Quando Tycho morreu, Kepler "herdou" seu posto e seus 
dados, a cujo estudo se dedicou pelos 20 anos seguintes. dados, a cujo estudo se dedicou pelos 20 anos seguintes. 



Leis de KeplerLeis de Kepler

•• Lei das Lei das óórbitas elrbitas elíípticaspticas (1609): A (1609): A óórbita de rbita de 
cada planeta cada planeta éé uma elipse, com o Sol em um dos uma elipse, com o Sol em um dos 
focos. Como conseqfocos. Como conseqüüência da ência da óórbita ser elrbita ser elííptica, a ptica, a 
distância do Sol ao planeta varia ao longo de sua distância do Sol ao planeta varia ao longo de sua 
óórbita.rbita.



Leis de KeplerLeis de Kepler
•• Lei da Lei da ááreasreas (1609): A reta unindo o planeta ao Sol varre (1609): A reta unindo o planeta ao Sol varre 

ááreas iguais em tempos iguais. O significado freas iguais em tempos iguais. O significado fíísico desta lei sico desta lei éé
que a velocidade orbital não que a velocidade orbital não éé uniforme, mas varia de forma uniforme, mas varia de forma 
regular: quanto mais distante o planeta estregular: quanto mais distante o planeta estáá do Sol, mais do Sol, mais 
devagar ele se move. Dizendo de outra maneira, esta lei devagar ele se move. Dizendo de outra maneira, esta lei 
estabelece que estabelece que a velocidade areal a velocidade areal éé constanteconstante..



Leis de KeplerLeis de Kepler

•• Lei harmônica ou dos perLei harmônica ou dos perííodosodos (1618): O quadrado do (1618): O quadrado do 
perperííodo orbital dos planetas odo orbital dos planetas éé diretamente proporcional ao diretamente proporcional ao cucu--
bobo de sua distância mde sua distância méédia ao Sol. Esta lei estabelece que dia ao Sol. Esta lei estabelece que plapla--
netasnetas com com óórbitas maiores se movem mais lentamente em rbitas maiores se movem mais lentamente em 
torno do Sol e, portanto, isso implica que a fortorno do Sol e, portanto, isso implica que a forçça entre o Sol e a entre o Sol e 
o planeta decresce com a distância ao Sol. o planeta decresce com a distância ao Sol. 

•• Sendo Sendo TT o pero perííodo do planeta, odo do planeta, rr o semio semi--eixo maior da eixo maior da óórbita, rbita, 
que que éé igual igual àà distância mdistância méédia do planeta ao Sol, e dia do planeta ao Sol, e KK uma uma conscons--
tantetante, Podemos expressar a 3, Podemos expressar a 3ªª lei como: lei como: 

•• Medimos Medimos TT em anos (o perem anos (o perííodo da Terra), e odo da Terra), e rr em unidades em unidades asas--
tronômicastronômicas (a distância m(a distância méédia da Terra ao Sol), e vale dia da Terra ao Sol), e vale aproxiaproxi--
madamentemadamente K = 1.K = 1.

32 r.KT =



Sir. Isaac NewtonSir. Isaac Newton

•• Estudando o movimento dos planetas, apoiandoEstudando o movimento dos planetas, apoiando--se nas leis de Kepler, se nas leis de Kepler, 
Newton observou que, como eles descrevem Newton observou que, como eles descrevem óórbitas em torno do Sol, rbitas em torno do Sol, 
devem estar sujeitos a uma fordevem estar sujeitos a uma forçça centra centríípeta pois, do contrpeta pois, do contráário, suas rio, suas tratra--
jetjetóóriasrias não seriam curvas. Ao raciocinar desta maneira, Newton estava não seriam curvas. Ao raciocinar desta maneira, Newton estava 
admitindo que as suas leis do movimento seriam vadmitindo que as suas leis do movimento seriam váálidas tamblidas tambéém para m para 
os corpos celestes. Este ponto de vista era contros corpos celestes. Este ponto de vista era contráário rio àà filosofia de filosofia de ArisAris--
ttóótelesteles, que acreditava que o movimento dos corpos celestes era regido , que acreditava que o movimento dos corpos celestes era regido 
por leis especiais, diferentes daquelas verificadas para os movipor leis especiais, diferentes daquelas verificadas para os movimentos mentos 
na superfna superfíície da Terra.cie da Terra.



Lei da Gravitação Universal
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