
PROF. DANILO GRAVITAÇÃO � PARTE 1 � TURMA ENG/TOP � 06/09/2019

FOLHA 29

ASTRONOMIA ANTIGA

A astronomia é considerada a ciência mais antiga com registros
de mais de 3000 anos a.C., tais como os babilônios, chineses,
babilônios e egípcios. Em geral não havia diferença entre as-
tronomia e astrologia e estas duas eram utilizadas para prever
o futuro e, em certa medida, funcionava, pois através dos as-
tros podiam-se determinar quando começavam as épocas das
chuvas, cheias de rios ou seca.

Abóbadas de cristal: acreditava-se que os astros só po-
deriam �car suspensas, sem cair, se estivesse preso a alguma
abóbada transparente e de cristal. Segundo o modelo geocên-
trico (da terra no centro do universo) haviam 8 esferas que
seguravam: 1 - Sol; 2 - Mercúrio; 3 - Vênus; 4 - Lua; 5 - Marte;
6 - Júpiter; 7 - Saturno; 8 - todas as estrelas.

É curioso pensar que o nome planeta se refere a serem erran-
tes, andarilhos entre as estrelas, que causavam uma pequena
desordem nos céus perfeito e imutável. Por outro lado, um co-
meta trazia a morte e o sofrimento com sua calda, pois andava
atormentando toda a harmonia do céu (não havia muita dife-
rença entre o céu físico e o paraíso). Com isso explicavam-se
que as doenças eram castigos dos céus e muitas pessoas, por
medo do que estava por vir, tiravam a própria vida. Por in-
crível que pareça isso até hoje acontece, como ocorrido no �m
da década de 90, onde 38 pessoas tentaram embarcar em uma
nave que acompanhava um suposto cometa.

Quando olhamos para os céus temos a impressão que os
astros estão se movendo em torno da Terra e com certeza a
hipótese de que o nosso planeta seja o centro do universo é
bastante intuitiva. Esta ideia perdurou por milênios e até hoje
é possível encontrar pessoas que as defendam por inúmeras
razões. Vamos ver um pouco sobre o que cada �lósofo pensava.

Hoje somos muito in�uenciados pelas descobertas e de-
senvolvimentos da ciência dos gregos antigos, de modo que
hoje nomeamos astros com nomes de personagens da mitologia
grega. Alguns dos astrônomos gregos antigos e importantes:

• Tales de Mileto ( 624 - 546 a.C.) introduziu os funda-
mentos da geometria e da astronomia, trazidos do Egito.
Pensava que a Terra era um disco plano em uma vasta
extensão de água.

• Pitágoras de Samos ( 572 - 497 a.C.) acreditava que
a Terra era esférica assim como a Lua e demais corpos
celestes. Achava que os planetas, o Sol, e a Lua eram
transportados por esferas separadas da que carregava as
estrelas.

• Aristóteles de Estagira (384 - 322 a.C) explicou que
as fases da Lua dependem de quanto da parte da face
da Lua iluminada pelo Sol está voltada para a Terra.
Explicou os eclipses, argumentou a favor da esfericidade
da Terra usando o argumento da sombra da Terra na Lua
durante um eclipse e a�rmava que o universo era in�nito
e esférico. Suas ideias perduraram por séculos e ainda
in�uencia as pessoas hoje em dia.

• Aristarco de Samos (310 - 230 a.C.) foi o primeiro a
propor que a Terra se move em torno do Sol, antecipando

Copérnico em quase 2000 anos. Conseguiu medir os ta-
manhos relativos da Lua e do Sol e as distâncias relativas
Terra-Sol e Terra-Lua.

• Ersatótenes de Cirênia (276 - 194 a.C.) foi o primeiro
a medir o diâmetro da Terra.

• Hiparco de Nicéia (160 - 125 a.C.) considerado o maior
astrônomo da era pré-cristã, construiu um observatório
em uma ilha onde fez observações por 33 anos compilando
um manuscrito com mais de 850 estrelas, de�niu a uni-
dade de magnitude, deduziu a precessão da Terra, a dire-
ção correta dos polos celestes, determinou corretamente
as distâncias Terra-Sol e Terra-Lua além de determinar
a duração de um ano com erro de apenas 6 minutos.

• Ptolomeu (85 - 165 d.C.) [Claudius Ptolemaeus] foi o
último grande astrônomo da antiguidade. Compilou 13
volumes de livros sobre a astronomia que �cou conhecido
como Almagesto. Sua grande contribuição foi represen-
tar de forma geométrica o sistema solar, com ciclos, epi-
ciclos e equantes, que permitia uma ótima precisão para
prever as posições futuras dos astros (veja a �guras 1 e
2).

Figura 1: Modelo Geocêntrico

Figura 2: Cíclos, epiciclos e equântes

Vamos falar sobre o movimento retrógrado dos planetas: ao
observar os astros podemos perceber que os planetas, ao longo
de dias, �caminha� entre as estrelas.

Para explicar o movimento retrógrado é mais fácil pensar-
mos no modelo Heliocêntrico, conforme �gura 4. Observe na
�gura 5 que foi utilizado o planeta Marte como exemplo e nesta
�gura está representada a posição dos planetas Terra e Marte
e a posição do plante visto da Terra em relação às estrelas no
fundo. A �gura 6 apresenta uma outra direção de observação.
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Figura 3: Observação noturna do movimento retrógrado de um
planeta

Figura 4: Modelo Heliocêntrico

Figura 5: Movimento retrógrado dos planetas: explicação

Figura 6: Modelo Heliocêntrico usado para explicar o movi-
mento retrógrado dos planetas

RENASCIMENTO

Vamos ver alguns cientistas que deram grandes contribuições
para a astronomia moderna.

• Nicolau Copérnico (1398 - 1468) acreditava que a Terra
era esférica.

• Tycho Brahe (1546 - 1601) ganhou uma ilha do rei Fre-
derick II pelo fato de seu tio tê-lo salvado. Ali com duas
dezenas de equipamentos (como clepsidras, velas , sex-
tantes, etc) pôde coletar dados su�cientes para que Ke-
pler pudesse posteriormente calcular com precisão a ór-
bita do planeta Marte mostrando que ela é ligeiramente
elíptica. Brahe defendeu um outro modelo, no qual a
Lua e o Sol giram em torno da Terra e os demais plane-
tas em torno do Sol. Foi um modelo mais aceito que o
Heliocêntrico por não refutar as ideias chave do modelo
Geocêntrico.

• Johanes Kepler (1571 - 1630) Dentre seus inúmeros
trabalhos, veremos com detalhes as suas três leis. Vamos
ver em detalhe na próxima dolha.

• Galileu Galilei (1564 - 1642) criou as ideias iniciais
sobre inercia, defendeu o modelo Heliocêntrico de Co-
pérnico, escreveu em italiano com o intuito de divulgar
conhecimentos cientí�cos para a população. Inúmeras
foram suas contribuições, tais como a construção de um
telescópio, observação das fases de Vênus, como ocorre
com a Lua, a observação de manchas solares, observa-
ção de crateras lunares, viu quatro satélites naturais em
Júpiter entre outras obras.

• Cristiaan Huygens (1629 - 1695) contribuiu para de-
senvolvimento de telescópios, descobriu que o período de
um pênculo simples depende não depende da massa do
pêndulo nem da amplitude.

• Isaac Newton (1643 - 1727) criou as três leis da dinâ-
mica, a lei da gravitação universal, inventou o cálculo e
trouxe inúmeras outras contribuições para a matemática
e a física.

• Gian Domenico Cassini (1625 - 1712) descobriu qua-
tro satélites de Saturno, a divisão do anel de Saturno
conhecida como separação Cassini, produziu um mapa
da Lua e re�nou as tabelas dos satélites de Júpiter.

• Edmond Halley (1656 - 1742) observou que um deter-
minado cometa, que hoje leva o seu nome, reapareceria
a cada 67 anos.

Nas próximas folhas veremos sobre as ideias de Kepler e
Newton.
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