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O que seria o Universo? 

Que objeto estamos estudando?



Unidades astronômicas de distância



Princípio Cosmológico: o Universo é 

homogêneo e isotrópico em grandes escalas. 

Mas que escala é essa?





Primórdios da astronomia:

Sumérios ~3.500 AC.



Astronomia oriental:
Chineses observaram uma supernova em 1054



Renascença da astronomia:

Johannes Kepler  (1571-1630)

Tycho Brahe (1546-1601)Nicolau Copérnico (1473-1543)

Galileu Galilei (1564-1642)



Primórdios da teoria óptica: Corpuscular x ondulatória 

Isaac Newton (1642-1727)

Christiaan Huygens (1629-1695)



Eletromagnetismo moderno:
James Clerk Maxwell (1831-1879)



Eletromagnetismo (equações de Maxwell)



Lei de Gauss:



Lei de Gauss (B): 



Lei de Faraday:



Lei de Ampere:



O eletromagnetismo prevê uma equação de 

uma onda para o campo Elétrico e Magnético







O espectro eletromagnético



O espectro eletromagnético



Ondas de rádio e raios gama são objetos 

físicos diferentes?

• Resposta: Elas são produzidas de maneiras (processos 

físicos) diferentes, são detectadas através de diferentes 

técnicas, mas são essencialmente o mesmo objeto: uma 

onda! Uma radiação eletromagnética.

Como descrever esse objeto?

• Resposta: Imaginamos a existência de uma partícula 

chamada FÓTON. Fótons possuem características 

ondulatórias e viajam a velocidade da luz no meio. Cada 

fóton possui uma frequência, logo, cada fóton possui uma 

certa quantidade de energia.



Como diferentes partes do espectro atravessam a atmosfera



O sol visto em diferentes frequências









Espectroscopia astronômica



Radio Telescópios: 10MHz – 100MHz



Rádio interferometria



Pulsating + Star = Pulsar
• O primeiro pulsar foi observado em 28 de Novembro de 

1967, por Jocelyn Bell Burnell e Antony Hewish
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Mistério recentes

Fast Radio Bursts (FRBs)

Sinais de curta duração 

(~mili segundo) 

provenientes de outra 

galáxia.

Intensidade 1 bilhão de 

vezes os sinais de rádio 

provenientes da nossa 

galáxias.



Micro-ondas:

A Radiação emitida pelo universo 

quando ele tinha apenas 300.000 

anos chega até nós hoje na faixa de 

micro-ondas







Satélite 

PLANCK

Lançado em 2009. 

Coletou dados até 2013.



Estratégia de observação:

Satélite PLANCK - ESA



Infra-vermelho:

1) Atravessa a poeira 

interestelar, que 

geralmente bloqueia a luz 

visível.

2) Nos permite observar as 

galáxias mais distantes 

que conhecemos no 

universo



William Herschel 1800







Confirmou a 

existência de 

Oxigênio molecular 

no espaço

Detectou vapor de água no 

asteroide CERES





Visível:

Astronomia Ótica









Ultra-violeta:

Mapeamento da história da 

formação estelar



Raios-X:

Processo de desaceleração 

de um elétron 

(Bremsstrahlung) leva a 

emissão de um fóton

de radiação. 



Raios-X: Scorpius X-1: (1962)  Primeira fonte de raios-X fora 

do sistema solar. Emissão em raio-X é 10.000 vezes 

maior forte que a emissão visível



Raios-X:

Primeira fonte raio-X de Sagittarius A





Raios Gama:

Explosões de Raios Gama  - Gamma ray bursts (GRBs)



Satélite Vela (1967): apesar de desenvolvido para 

detectar atividade nuclear soviética, encontrou os 

primeiros sinais da existência de Surtos de raios gama





GRB:

i) curtos (<2segundos) 

ii) longos (>2 segundos)



Astronomia nos confins do sistema solar:

Voyager and Pionner



Astronomia nos confins do sistema solar:

New Horizons
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