
Surgimento e Evolução da Astronomia e da Astrofísica 

 

As anotações, descrições e destaques que seguem tem como base diversos 

livros e filmes documentários, de autores de grande respeito e reconhecimento 

científico e tecnológico, além de pesquisas colhidas na Internet. 

 

Relembrando: admitida como constante universal para uso astronômico, no 

vácuo a Velocidade da Luz é de 299.792.458 metros por segundo. 

“Arredondando”, são 300.000 km/s (trezentos mil quilômetros por segundo). 

Assim, cada “ano luz” identifica a distância percorrida pela luz em um ano, 

somando aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Resumindo: 1 ano luz 

= 9,5 trilhões de quilômetros. 

 

Tamanho do Universo - O hoje identificado como Universo Observável, ou 

Conhecido, ou, até os limites onde os atuais poderosos instrumentos permitem 

alcançar para registros, observações e análises, é considerado como tendo 93 

bilhões de anos-luz de “diâmetro”. Os astrofísicos entendem que o “tamanho” do 

Universo Total pode ser considerado e calculado pelo conceito de que: “O 

espaço do Universo Total está para o espaço do Universo Conhecido, na mesma 

proporção que o Universo Conhecido está para a dimensão de uma Partícula 

Atômica”. 

 

Algumas constatações hoje respeitadas são de que; 

 “O Universo Observável, ou Conhecido, que estudamos teve início numa 

singularidade, com explosão de partícula atômica primordial mínima, de 

energia extremamente densa e quente, em acontecimento hoje identificado 

como ‘Big Bang’, ocorrido aproximadamente há 13,3 ou 13,9 bilhões de 

anos luz, admitido como tendo provocado uma expansão do próprio espaço”. 

 “Nosso Universo pode ser apenas um entre muitos outros, de um cosmo que 

se mostra como infinito”. 

 “O Universo Conhecido por nós está ficando mais extenso à cada momento 

que passa, em que ampliamos nossos conhecimentos”. 

 “Tudo indica que a expansão cósmica está acelerando, e ainda não 

conhecemos seus fundamentos, detalhes e razões”. 

 “A cada nova descoberta astronômica/astrofísica, o nosso lugar no Universo é 

minimizado, reduzido”. 

 “Confirmado pelos efeitos originados, é certo que aproximadamente 68,3% da 

massa do Universo Conhecido é composta por ainda misteriosa matéria 



desconhecida e ‘invisível’ para nós, por essa razão identificada como Matéria 

ou Energia Escura”. 

 “Nossa Galáxia é uma imensa espiral de estrelas, com o conjunto do nosso 

Sol e seu Sistema Planetário localizado em uma de suas bordas, muito longe 

do seu centro”. 

 “Apenas na Via Láctea, nossa galáxia, é estimada a existência de 200 a 500 

bilhões de estrelas. E, segundo os astrônomos, a Via Láctea, nossa galáxia, é 

apenas uma entre 100 e 200 bilhões de galáxias existentes no Universo 

Conhecido. 

 “Nuvens de gás no espaço cósmico são locais de nascimento de novas 

estrelas”. 

 “Galáxias se colidem frequentemente, e mudam suas formas”.  

 “Espaço e Tempo são entrelaçados”. 

 “Há um Buraco Negro Supermassivo no centro da nossa Via Láctea”. 

 “Cometas e Asteroides são ‘detritos’ da formação do nosso Sistema Solar”.  

 “O tamanho e complexidade do nosso Sistema Solar continua ‘crescendo’, na 

medida em que mais e melhor o conhecemos”. 

 “A Lua, nosso satélite, nasceu como resultado de uma colisão entre corpos 

interplanetários, provavelmente um deles sendo o nosso próprio Planeta”. 

 “A atual configuração conhecida do nosso Sistema Planetário é apenas uma 

entre muitas possibilidades”. 

 

Resumo histórico/cronológico na Astronomia/Astrofísica. 

460 a.C à 370 a.C. - Viveu o filósofo Demócrito de Abdera, nascido em Mileto, 

Turquia, que em sua época concebeu a existência da “menor e indivisível 

partícula da natureza”, afirmando que “(...) tudo o que existe é composto por 

elementos indivisíveis chamados átomos”. Assim, há quase 2.500 anos concebeu 

e identificou o Átomo, portanto, a Partícula Atômica. 

000 - Marco inicial da Era Cristã. 

150 d.C. - Cláudius Ptolomeu conjectura a visão de um Universo Geocêntrico, 

com o Planeta Terra no centro. 

1543 - Nicolau Copérnico declara o Universo como heliocêntrico, tendo o Sol em 

seu centro e os Planetas e outros corpos celestes orbitando em círculos 

concêntricos perfeitos. 

1608 - Johannes Kepler explica o movimento dos planetas em órbitas elípticas. 

1609 - Galileu Galilei se torna o primeiro ou um dos primeiros homens a 

investigar o céu com uso de telescópio. 

1610 - Aperfeiçoando seus telescópios, Galileu descobre as Luas de Júpiter. 



1668 - Isaac Newton constrói o primeiro telescópio refletor, com uso de espelhos. 

1755 - Immanuel Kant propõe que o Sol e seus Planetas se aglutinaram a partir 

de uma nebulosa inicial. 

1781 - William Herschel cria o primeiro “mapa” da Via Láctea, nossa galáxia, a 

exibindo como sendo um plano “achatado”, com muitas estrelas, e no mesmo ano 

descobre a existência do Planeta Urano. 

1801 - Procurando novo planeta entre Marte e Júpiter, Giuseppe Piazzi descobre 

Ceres, o maior dos asteroides então conhecidos, que depois, em 2006, foi 

considerado na categoria de Planeta Anão. 

1846 - Urbain Le Verrier prevê a possibilidade da existência do oitavo planeta, 

Netuno. 

1864 - James Maxwel estabelece a Velocidade Fixa da Luz, no vácuo. 

1870 - Willian Huggins inicia o uso de fotografias utilizando telescópios, como 

meio de pesquisas. 

1905 - Albert Einstein publica a sua Teoria da Relatividade Especial, incluindo a 

equivalência entre Energia e Massa: E = M.C2. 

1910 - Surge a Teoria da Mecânica Quântica, ou da Física Quântica, elaborada 

por Max Karl Ernst Ludwig Planck, depois aperfeiçoada por ele com a 

colaboração de Albert Einstein e Niels Bohr. Plank é considerado o pai da Física 

Quântica e um dos físicos mais importantes do século XX. Foi laureado com o 

Nobel de Física de 1918, por suas contribuições na área da Física Quântica. 

1915 - Robert Innes descobre a Próxima Centauri, a Estrela Anã Vermelha mais 

próxima do Sol. No mesmo ano, partindo da análise da Relatividade Geral, 

astrofísicos preveem a existência de Buracos Negros. E, Einstein publica a sua 

Teoria da Relatividade Geral, mostrando como a Massa Deforma o Espaço 

Tempo. Em seguida acrescenta à Relatividade Geral a ‘Constante Cosmológica’, 

depois declarando “ter sido um erro” essa inclusão. 

1922 - Alexander Friedmann esclarece a solução para mostrar que o Universo 

está expandido, segundo a Lei da Relatividade Geral. 

1924 - Friedmann estuda a possível expansão do espaço-tempo. No mesmo ano 

Edwin Hubble descreve as então chamadas Nebulosas, como sendo galáxias 

independentes e separadas entre si, por distâncias de milhões de anos-luz. 

1929 - Por seus cálculos Edwin Hubble prova que o Universo está em expansão, 

surgindo a base para a teoria do Big Bang. 

1930 - Clyde Tombaugh descobre Plutão, primeiro corpo celeste localizado no 

Cinturão de Kuiper. 



1931 - Georges Lemaitre esclarece como o Universo teve origem numa explosão 

e expansão cósmica, a partir de um átomo primevo denso e quente, o Big Bang. 

1936 - Hubble identifica grupo local de galáxias próximas da nossa Via Láctea. 

1945 - George Gamow explica que as Gigantes Vermelhas são ‘estados tardios’ 

na evolução de estrelas parecidas com nosso Sol. 

1957 - Na Inglaterra, Bernard Lovell constrói o primeiro rádio telescópio dirigível. 

Hugh Everett formula interpretação de “muitos mundos” da Mecânica Quântica. 

1964 - Penzias e Wilson descobrem a Radiação Cósmica de Fundo, em micro-

ondas, originada no Big Bang. 

1965 - A Sonda Mariner se torna a primeira nave espacial a passar por Marte, 

enviando imagens que sugeriram um mundo árido e morto. 

1969 - Os tripulantes da Nave Apollo pousam e caminham pela primeira vez na 

Lua. 

1972 - A NASA lança as primeiras sondas espaciais Pionner para Júpiter e 

Saturno. 

1973 - Brandon Carter utiliza Princípios Antrópicos para explicar (originando 

polêmica) por que o Universo é favorável à vida. 

1979 - É construído o primeiro telescópio multiespelho, no Arizona, EUA, e a 

Voyager 1 descobre atividades vulcânicas em Io, e uma crosta gelada em 

Europa, ambas luas de Júpiter. 

1986 - A Voyager 2 passa por Urano e Netuno, encontrando evidências de maior 

quantidade de gelo que nos planetas mais próximos do Sol, 

1990 - Com a missão de conhecer e estudar a formação dos planetas, das 

estrelas, das galáxias e do próprio Universo, é lançado ao espaço o primeiro 

Telescópio Cósmico Ótico, identificado como Hubble, mantido em órbita à 547 km 

da Terra, pouco além da órbita da nossa Lua, que se mantém na distância média 

de 385 km. 

 



Maravilhe-se com as espetaculares imagens e conhecimentos que, desde 1990, 

o Hubble nos proporcionou, assistindo ao vídeo “Cosmic Journeys - The Age of 

Hubble”, de 52m17s, com áudio em inglês, usando o link que segue: 

https://www.youtube.com/watch?v=V0tYNFlJGG4&t=124s  

 

Com legendas em português e na forma de filme, esse mesmo vídeo está 

disponível no site e aplicativo do “Amazon.com Prime Vídeo”. 

Em outra opção, sem áudio mas com legendas em português, assista ao vídeo 

“Melhores Fotos do Telescópio Hubble Parte 1”, com 03m02s: 

https://www.youtube.com/watch?v=JV1jhYgAqGk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

2dasK3U2XkhiWHzdd2djbTq0CSxjNtVjs0wnEXUGSgLbB6UAtCQXFQOgY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V0tYNFlJGG4&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=JV1jhYgAqGk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dasK3U2XkhiWHzdd2djbTq0CSxjNtVjs0wnEXUGSgLbB6UAtCQXFQOgY
https://www.youtube.com/watch?v=JV1jhYgAqGk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dasK3U2XkhiWHzdd2djbTq0CSxjNtVjs0wnEXUGSgLbB6UAtCQXFQOgY


1992 - O Satélite Cobe mapeia o Espaço Estelar e sua Radiação de Fundo, 

confirmando a presença de estruturas no Universo, presentes desde os tempos 

iniciais, a partir do Big Bang. 

 

1995 - A Sonda Galileu revela a existência de água líquida em Ganimedes, 

Europa e Calisto, todas luas de Júpiter, e, no mesmo ano, o Telescópio Hubble 

fotografa, entre muitas outras imagens, as estruturas dos “Pilares da Criação”, na 

Nebulosa da Águia. E, é descoberto o primeiro Exoplaneta orbitando uma estrela. 

Edward Witten desenvolve a Teoria da Branas, como variação da Teoria das 

Cordas. 

1996 - A NASA descobre possíveis moléculas biogênicas e microfósseis em 

Meteorito recolhido em Marte. 

1998 - Pesquisadores japoneses confirmam que os Neutrinos possuem massa e 

respondem por pequena fração da Matéria Escura, e, astrônomos registram 

evidências de que a Expansão Cósmica do Universo está acelerando. 

Cosmólogos confirmam a presença da Energia Escura da Expansão Cósmica, 

sugerindo que o Universo deve ser aberto e infinito. 

2001 - É publicada a Teoria do Multiverso, na Cosmologia das Branas. 

2002 - A Sonda Mars Odyssey descobre água e gelo na superfície do hemisfério 

norte de Marte. 

2005 - A Sonda Cassini descobre vastas “plumas” de água emergindo de 

Encélado, lua de Saturno, e, descobrem Gliese 867 D, considerada a primeira 

“Super Terra” orbitando uma estrela distante. 

2006 - Ceres, o maior dos asteroides então conhecidos, é classificado na 

categoria de Planeta Anão. 



2013 - O Telescópio Hubble detecta vapor de água sobre o polo sul de Europa, 

lua de Júpiter, e, dados das teorias de Planck mostram que a Energia Escura 

responde por 68,3% de toda a energia do Universo. 

2015 - A nave espacial Dawn entra na órbita de Ceres. Maior que asteroides 

tradicionais, Ceres é hoje considerado como um Planeta Anão, localizado no 

Cinturão de Asteroides entre Marte e Júpiter. E, enviando grande quantidade de 

dados, a Sonda New Horizons, da NASA, passa em alta velocidade por Plutão, 

nono e mais afastado Planeta Anão do Sistema Solar, em órbita após Netuno. 

Telescópios de Raio X detectam os efeitos da destruição de um asteroide 

penetrando em um Buraco Negro. 

2016 - A partir de estrelas binárias se chocando, cientistas do LIGO confirmam e 

comprovam a existência das Ondas Gravitacionais da Teoria da Relatividade 

Geral, a última das teorias de Einstein que ainda não havia sido comprovada. 

2021 - Em março - Depois de várias prorrogações, essa é a data estimada para 

a NASA lançar ao espaço o novo Telescópio Espacial James Webb, maior, 

mais potente e muito superior em tecnologia que o HUBBLE, que já é 

considerado obsoleto. O James Webb permitirá conseguir maior alcance e nitidez 

nas observações cósmicas e, entre muitas outras atividades, examinará a 

Radiação Infravermelha resultante da grande explosão do Big Bang, também 

realizando muitas outras observações, que permitirão conhecer mais sobre a 

“Infância do Universo”. Será mantido em órbita bastante superior (mais distante) 

que à da Lua ao nosso Planeta, quase quatro vezes mais distante, devendo levar 

três meses para alcançar a órbita e a posição programadas, e outros três meses 

para conseguir iniciar as observações esperadas. Em razão dessa distância 

ficará fora do alcance de missões de reparos, razão de provavelmente ter “vida 

mais curta” que o Hubble, prevista para cinco a dez anos, contra os quase 30 

anos que o Hubble já tem, em razão de ter passado por vários reparos e 

aperfeiçoamentos. A imagem artística seguinte mostra o James Webb. 

 



Usemos a liberdade da conjectura e da imaginação! - “Se, nos 

últimos quase trinta anos, o Hubble nos proporcionou tantos e 

espetaculares novos conhecimentos, podemos imaginar a 

enormidade de novas e importantíssimas informações e 

constatações que virão por meio do novo Telescópio Cósmico 

James Webb, que estará melhor posicionado no espaço sideral, 

por isso sofrendo menor interferência nas suas capturas de 

imagens e dados, além de ser muito mais potente no alcance 

possível, e tecnologicamente mais avançado!” 
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