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Objetivos da aula

• Apresentar a Astronomia como ciência e sua importância;


• Definir a Astronomia de Posição e seus campos de 
estudo;


• Realizar um brevíssimo apanhado histórico dos modelos 
para descrição do movimento dos astros.



O que é astronomia?

astronomia

astron = astro nomos = lei

Etimologia da palavra de origem grega

astronomia


as·tro·no·mi·a


sf

1 Ciência que estuda a constituição e o movimento dos astros, suas posições relativas e as leis dos seus movimentos.

2 POR EXT Conjunto de conhecimento e experiência astronômicos de um povo.

Segundo o dicionário Michaelis



O que é astronomia?

• Historicamente, a Astronomia nasce da necessidade do 
ser humano em quantificar a passagem do tempo, 
orientar-se espacialmente e prever eventos climáticos



Algumas áreas da Astronomia
Estrutura da pós-graduação no Departamento de Astronomia do IAG/USP

Astrofísica

Astrofísica estelar 
Astrofísica extragaláctica 

Cosmologia 
Astrofísica de altas-energias 

Astrobiologia 
Astrofísica solar 

Astrofísica galáctica 
Astrofísica do Sistema Solar

Astrometria 
Mecânica celeste 

Astrometria

Astronomia



O trabalho do astrônomo

• Descrever o Universo em que vivemos;


• Estudar as características dos astros;


• Estudar a origem e evolução dos astros;


• Prever a posição e o movimento dos astros;


• Contribuir para o enriquecimento cultural da sociedade.



Ciências básicas versus 
ciências aplicadas

• Ambas são complementares e indissociáveis.


• Ciência básica (geradora de conhecimento): aquisição de 
novos conhecimentos e desenvolvimento de teorias.


• Ciência aplicada (reinterpretação do conhecimento): faz 
uso de conhecimentos já existentes para aquisição de 
novos e resolução de problemas práticos. 

Não existe uma sem a outra!



https://www.iau.org/public/themes/astronomy_in_everyday_life/
brazilian_portuguese/#Da%20Astronomia%20%C3%A0%20Ind%C3%BAstria

"Em 2009, Willard S. Boyle e George E. Smith receberam o Prêmio Nobel da Física 
pelo desenvolvimento de outro dispositivo que seria amplamente utilizado na Indústria. 
Os sensores para captura de imagem desenvolvidos para imagens astronômicas, 
conhecidos como dispositivos acoplados por carga (ou Charge Coupled Devices), 
os CCD, foram utilizados pela primeira vez em Astronomia em 1976. Em poucos anos, 
eles substituíram o filme, não apenas em telescópios, mas também em muitas 
câmaras pessoais, webcams e telefones celulares. A melhoria e a popularidade 
dos CCDs são atribuídos à decisão da NASA de usar a tecnologia CCD super sensível 
no Telescópio Espacial Hubble (Kiger & English, 2011)"

A Astronomia no dia-a-dia (documento da União Internacional de Astronomia)



Astronomia versus Astrologia

Astronomia é a ciência que estuda os astros 

usando o método científico.

Astrologia é a superstição que pretende 
correlacionar as posições dos astros e suas 

influências sobre a vida das pessoas.



Astronomia versus Astrologia
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Método científico 
( Galileu ~séc. XVII ) 

CiênciaSuperstição



Para que serve a Astronomia 
de posição (ou Astrometria)?

• Determinação das posições dos astros a partir de suas observações 
sistemáticas;


• Determinação de distâncias entre os astros;


• Estudo das variações nas posições dos astros;


• Estudo das escalas de tempo;


• Cálculo do nascer e do ocaso dos astros;


• Determinação das fases da lua;


• Determinação dos inícios das estações climáticas;


• Previsão de eclipses.



lugar, tempo e movimento

onde e quando?

Astronomia de posição



Um brevíssimo apanhado 
histórico

• Ponto de partida: a tradição grega.


• Pitágoras (~550 a.C.): o primeiro a demonstrar a relação 
fundamental entre os números e a natureza através de 
seu estudo dos intervalos músicas e da geometria do 
ângulo reto.


• Platão (350 b.C.): astros se movem em torno da Terra 
com velocidade constante e descrevendo movimento 
circular → modelo geocêntrico de Universo



 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_center_of_the_Universe#/media/File:Bartolomeu_Velho_1568.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ptolemaic-geocentric-model.jpg

Representações do modelo 
geocêntrico

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_center_of_the_Universe#/media/File:Bartolomeu_Velho_1568.jpg


Como explicar os 
movimentos retrógrados?

Ascensão reta (horas)
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Movimento retrógrado do planeta Marte nos anos de 2005 e 2006. O movimento durante a maior 
parte do tempo o movimento do planeta ocorre no sentido da direção leste em relação à estrelas 

de fundo. Porém, entre 01/10/2005 e 10/12/2005 o movimento do planeta, temporariamente, se dá 
no sentido oeste (retrógrado) 


A busca por uma explicação para o movimento retrógrado se tornou o principal problema dos 
astrônomos por quase 2000 anos!

Carroll, Bradley W.; Ostlie, Dale A. An Introduction to Modern Astrophysics



• Hipparcos (150 a.C.): considerado o maior astrônomo da era 
pré-cristã. Construiu um observatório na ilha de Rodes. 
Como resultado de suas observações ele compilou um 
catálogo com a posição no céu e a magnitude (brilho) de 850 
estrelas. Além disso, ele deduziu corretamente a direção dos 
pólos celestes e até mesmo sua precessão (variação da 
direção do eixo da Terra devido à influência gravitacional da 
Lua e do Sol, que leva 26000 anos para completar um ciclo).

Um brevíssimo apanhado 
histórico



• Hipparcos (150 a.C.): propôs a existência de um sistemas 
de órbitas circulares para explicar os movimentos 
retrógrados.

Um brevíssimo apanhado 
histórico

https://thescientificodyssey.typepad.com/.a/6a01b8d0788cce970c01bb08cb8126970d-pi

Nos duzentos anos seguintes, o modelo de Hipparcos se mostrou insatisfatório para explicar 
detalhes dos movimentos dos planetas.



• Ptolomeu (100 d.C.): introduziu refinamentos na teoria de 
Hipparcos:

Um brevíssimo apanhado 
histórico

Previsões de Ptlomeu concordam melhor com as observações, sendo utilizado sem mudanças 
substanciais por cerca de 1300 anos. Entretanto, os princípios filosóficos originais de Platão 

(movimento uniforme e circular) foram significativamente comprometidos.

Carroll, Bradley W.; Ostlie, Dale A. An Introduction to Modern Astrophysics

• introdução do equante;

• velocidade angular do epiciclo constante 

em relação ao equante;

• Terra fora do centro do deferente;

• mais epiciclos poderiam ser adicionados 

para melhorar a precisão do modelo.




Simulação do movimento retrógrado no sistema geocêntrico

http://astro.if.ufrgs.br/p1/epicycle-move.gif



• Copérnico (1473-1543): resgata o modelo do astrônomo 
grego Aristarco de Samos (260 a.C.) que coloca o Sol no 
centro do “Universo”. Suas ideias foram publicadas no 
livro De revolutionibus orbium coelestium ("Da revolução 
de esferas celestes”) no ano de sua morte

Um brevíssimo apanhado 
histórico

Principais conceitos da teoria de Copérnico


• a Terra é apenas um dos seis planetas (então conhecidos) girando em órbitas 
circulares em torno do Sol;


• classificou os planetas em ordem de distância ao Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 
Júpiter, Saturno;


• determinou as distâncias dos planetas ao Sol, em termos da distância Terra-Sol;

• deduziu que quanto mais perto do Sol está o planeta, maior é sua velocidade orbital. 

Isso implicada numa descrição do movimento retrógrado dos planetas sem 
necessidade de epiciclos.



Simulação do movimento retrógrado no sistema heliocêntrico

http://astro.if.ufrgs.br/p1/copernican-move.gif



Aristarco de Samos e as possíveis origens de seu heliocentrismo

https://www.if.ufrgs.br/novocref/?contact-pergunta=aristarco-e-as-possiveis-
origens-de-seu-heliocentrismo

Centro de Referência para o Ensino de Física - Instituto de Física da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul




