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“Tratos” para Condução
da Disciplina



Regras de Convivência no Curso

2-) Telefones celulares devem ser mantidos em modo 
silencioso e não podem ser usados durante a aula. Em caso 
de emergência opte por mensagens de texto e se retirar da 
sala.

1-) O atraso máximo permitido para primeira parte da aula é de 
15 minutos. Os alunos atrasados responderão presença  para 
segunda parte da aula, feita 15 minutos antes do final da aula.   

3-) Nas provas será permitido o uso de calculadoras, mas 
não de celulares. Também não será permitido o uso de 
calculadoras com tecnologia de transmissão sem fio.



Horário de Atendimento do Professor

Professor: Sergio Scarano Jr Sala: 119

Horário de Atendimento***:

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:00 A ser 

discutido

Homepage: http://www.scaranojr.com.br/

*** Os horário podem ser articulados em caso de demanda dos alunos em
acordo com o professor

E-mail: scaranojr.ufs@gmail.com**

*

* Nosso canal de comunicação principal será o SIGAA, mas o material será
disponibilizado na homepage;

** Não serão respondidas dúvidas sobre a matéria por e-mail



Astronomia na Universidade Federal de Sergipe –
Um Mapa de Família

Há dois anos se estabeleceu o curso de Astronomia no
Departamento de Física da UFS. Hoje somos 5 astrônomos
dedicados ao Ensino, Pesquisa e Extensão em Astronomia.

Raimundo 
Lopes

Roberto 
Saito

Tina 
Armond

Tiago 
Ribeiro

Sergio 
Scarano Jr

Marcelo 
Pará



Astronomia no Brasil e no Mundo
Historicamente, a atividade de pesquisa em astronomia no Brasil teve

início com a criação do Observatório Nacional (ON) em 1827 e teve
prosseguimento com a instalação, no fim da década de 30, do Instituto
Astronômico e Geofísico (IAG/USP).



Astronomia no Brasil e no Mundo
Historicamente, a atividade de pesquisa em astronomia no Brasil teve

início com a criação do Observatório Nacional (ON) em 1827 e teve
prosseguimento com a instalação, no fim da década de 30, do Instituto
Astronômico e Geofísico (IAG/USP).

http://www.sab-astro.org.br/socios

Quatro instituições oferecem a graduação em Astronomia: UFRJ, IAG-
USP, UFRGS e UFS.



Homepage
Apresentações, dados, applets, vídeos e links extras estarão disponíveis

na homepage www.scaranojr.com.br.



Conteúdo Programático
O conteúdo programático depende de conceitos aprendidos no segundo

grau. Por essa razão faremos uma revisão de matemática instrumental e
suas ferramentas.

1. Astronomia e História 
2. Esfera Celeste
3. A Terra e a Lua
4. Sistema Solar & Cosmogonia
5. Telescópios
6. Mecânica do Sistema Solar 

(Gravitação, Leis de Kepler, Forças 
diferenciais)

Prova 2

Prova 1

Prova 3

16. Meio Interestelar
17. A Galáxia
18. Astronomia Extragaláctica
19. Estrutura do Universo
20. Cosmologia

7. Radiação Eletromagnética
8. Distribuição de Radiação e Linhas Espectrais
9. O Sol
10. Estrelas: Distâncias e Magnitudes
11. Sistemas Binários Estelares
12. Estrelas: Classificação Espectral
13. Estrutura e Evolução Estelar
14. Estágios Finais da Evolução Estelar
15. Estrelas Variáveis



Avaliação
O aluno será avaliado por meio das provas (P1 e P2 e P3) da seguinte

forma:

P1: Primeira avaliação (11/05/2015);
P2: Segunda avaliação (10/06/2015);
P3: Terceira avaliação (22/07/2015);

A média final será dada por:

P1 + P2 + P3
M =

3

OBS: Não haverá prova de recuperação. Por essa razão os pesos das
avaliações será mantido o mesmo de modo que o aluno possa se recuperar
de uma má avaliação a partir das demais. Atividades que somem 1 ponto
extra na média poderão mas não necessariamente serão propostas ao longo
do curso.



AstroIngenuidades
Erros encontrados em Livros "Didáticos“ e Mitos 

sobre a Astronomia



Astro o que?
A Astronomia ou Astrofísica é popularmente confundida com muitas

coisas:

Astrologia Astronauta Disco Voadores e 
Alienígenas

Meteoro e Fim do 
Mundo Buraco Negro e NASA

Outros Mundos



AstroQuase: O período de rotação da Terra é de 24 horas.

Astro-Ingenuidades

AstroQuantos? A Terra possui 2 (3,4,14,...)  movimentos.

AstroNemSempre: O ponto leste é o ponto onde o Sol nasce.

Leste
é o ponto onde

o Sol nasce.
(?!?)

AstroPerspectiva: Constelações são grupos de 
estrelas próximas entre si.

.



AstroPontudo: Quantas "pontas" têm uma estrela?

Astro-Ingenuidades

AstroErro: O braço maior do Cruzeiro do Sul aponta para o Sul

Pólo
Sul

Horizonte

OesteLeste

Sul



AstroImprecisão: O dia é mais longo no verão.

Astro-Ingenuidades

AstroDistraído: Ao meio-dia a sombra de um 
poste é um ponto. 6
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AstroMalDesenhado:.

Sol
Terra

Eclíptica

Lua



AstroNemSempre: Um ano é bissexto quando ele é divisível por 4.

Astro-Ingenuidades

AstroLógicaPura: Como a órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse,
então, quando a Terra está longe do Sol é inverno (recebe menos calor), e
quando está próxima, é verão (recebe mais calor).

http://astro.unl.edu/naap/motion1/ani
mations/seasons_ecliptic.html

AstroLunático: A Lua não possui movimento
de rotação, pois sempre nos mostra a mesma
face.

AstroComoDesenhar:

Lua
Cheia

Lua
Quarto

Minguante
Lua

Nova

Lua
Quarto

Crescente

AstroEscuridão: Durante um Eclipse 
Lunar Total a Lua deveria ficar 
invisível.

AstroVolta: A Lua dá uma volta em 
torno da Terra em um mês



AstroLogia: Signos Zodiacais são as constelações por 
onde o Sol passa.

Astro-Ingenuidades

Método       Científico
( Galileu ~séc. XVII ) 

http://www.telescope-simulator.com/

AstroImprecisão: Júpiter é 1300 vezes maior
do que a Terra..

AstroModéstia: O Sistema Solar acaba em 
Plutão.

AstroConfusão: Corrisco, Meteoróide,Meteoro, Meteorito, Asteróide, 
Planetóide, Cometa.

AstroConfusão: Cometa é o astro com cauda que risca 
(cruza) o céu.

AstroDesatualizado: Saturno é o planeta que possui anéis.

Saturno



AstroFaltaDeEscala: Imagens com tamanhos 
proporcionais

Astro-Ingenuidades

Lua
Sol

AstroLimite: Plutão é o limite mais distante do Sol.

AstroInutilidade: O Sol é uma estrela de quinta grandeza.

AstroFogueira: O Sol é uma bola de fogo.

AstroCorDoCéu: O céu é azul porque a cor da atmosfera da Terra é azul.



AstroDefunto: As estrelas que vemos hoje no 
céu estão mortas há milhões de anos

Astro-Ingenuidades

AstroPerspectiva: A melhor imagem tirada da 
nossa galáxia

AstroPrimazia: Galileu foi o primeiro a descobrir 
a Via Láctea

Jailton César 
astrofotografiaser
gipe.blogspot.co

m.br

M42 = Nebulosa 
de Orion

AstroSurdez: O radiotelescópio escuta as estrelas.



AstroEquivoco: Galáxia é uma constelação.

Astro-Ingenuidades

SDSS 

Classificação
de Hubble

Espirais

Elíptica
s

AstroHerançaMaldita: Os diferentes tipos de 
galáxias representam diferentes estágios de 
evolução.

AstroFaltaInformação: Quasares são buracos 
negros

AstroConfusão: O Sistema Solar nasceu 
de uma grande explosão (big-bang) no 
Universo.



Conteúdo Programático
Sistemas Planetários. Asteróides (Clássicos e NEOs). Noções sobre

Exoplanetas e Grandes Missões Espaciais;

http://www.nature.com/nature/journal/v508/n7494/full/nature13155.html

Artigo de Felipe Braga-
Ribas,



Mapa de Ondas Gravitacionais
Trabalho recente na Nature:

http://www.nature.com/news/gravitational-wave-finding-causes-spring-cleaning-in-physics-1.14910



Aristóteles e o Primórdio do Método Científico
No livro Analítica, Aristóteles apresentou os princípios filosóficos para

busca da verdade.



Movimento e a Filosofia
Segundo Marilena Chauí:

“Sistematizando o pensamento filosófico grego, Aristóteles elaborou
algo que, a partir da filosofia medieval, ficou sendo conhecido como a
teoria das quatro causas. Como se sabe, uma das maiores
preocupações dos filósofos gregos era a explicação do movimento.
Por movimento, os gregos entendiam:

1) toda mudança qualitativa de um corpo qualquer (por exemplo, uma
semente que se toma árvore, um objeto branco que amarelece, um
animal que adoece, etc.);

2) toda mudança quantitativa de um corpo qualquer (por exemplo, um
corpo que aumente de volume ou diminua, um corpo que se divida em
outros menores, etc,);

3) toda mudança de lugar ou locomoção de um corpo qualquer (por
exemplo, a trajetória de uma flecha, o deslocamento de um barco, a
queda de uma pedra, o levitar de uma pluma, etc.);

4) toda geração e corrupção dos corpos, isto é, o nascimento e
perecimento das coisas e dos homens. Movimento, portanto significa
para um grego toda e qualquer alteração de uma realidade, seja ela
qual for. ”



Galileu e o Método Científico
Em seu livro Saggiatore, Galileu (1623) afirmou um dos grandes

princípios da ciência positivista:

“A Filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se
abre perante nossos olhos (isto é, o Universo), que não se pode
compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os
quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres
são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos
meios é impossível entender humanamente as palavras: sem eles nós
vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto”



Da Aritmética para Álgebra
De uma maneira muito simplificada, na aritmética o objetivo é trabalhar

com os resultados numéricos das operações, enquanto que o objetivo da
Álgebra são os resultados gerais das operações matemáticas.



Por que o Produto de dois Números Negativos é Positivo

Um modo simples de demonstrar:

(-a)·(-b) = ?

(-a)·(-b + b) = 0

(-a)·(-b) + (-a)·(b) = 0
negativopositivo

-a·ba·b



O Produto e A Potenciação
A cada elemento de uma soma damos o nome de parcela. À soma de

parcelas iguais definimos a operação chamada produto. Exemplo:

A cada elemento de um produto chamamos fator. Ao produto de fatores
iguais definimos a operação chamada potência. Exemplo:

2x2x2x2 = 24 = 16

2+2+2+2 = 4x2 = 8
Parcelas Produto

Fatores base

potência

Lê-se: 2 à potência 4 ou 
2 elevado à quarta 
potência



Usando a Calculadora para Potenciação
Esse procedimento é possível com calculadoras científicas.

1-) Digite

2-) Digite e depois

3-) Digite

Note que algumas calculadoras já apresentam
teclas dedicadas para a operação "elevado ao
quadrado" e "elevado ao cubo“ e inverso.

Outras potências especiais que podem estar
na calculadora:

+ +

Notação 
Científica

Inverso do 
Logarítmo Decimal

Inverso do 
Logarítmo Natural



Relações Genéricas para Potenciação
Escrevendo de forma algébrica, temos as seguintes relações

fundamentais para potências.

ax·ay = ax+y

ax

ay
= ax-y

(ax)y = ax·y

(a·b)x = ax·bx

1
ax

= a-x

a0 = 1

a
b

= ax

bx

x



Prefixos e Valores Numéricos no SI

Prefixo Símbolo Valor Numérico Equivalente Potência de 10

exa E 1.000.000.000.000.000.000 1018

peta P 1.000.000.000.000.000 1015

tera T 1.000.000.000.000 1012

giga G 1.000.000.000 109

mega M 1.000.000 106

kilo k 1.000 103

hecto h 100 102

deca da 10 101

— — 1 100



deci d  0,1 10-1

centi c 0,01 10-2

mili m 0,001 10-3

micro  0,000001 10-6

nano n 0,000000001 10-9

pico p 0,000000000001 10-12

femto f 0,00000000000001 10-15

atto a 0,000000000000000001 10-18

Prefixos e Valores Numéricos no SI

Prefixo Símbolo Valor Numérico Equivalente Potência de 10



“Potências de Dez”
Documentário de 1977, dirigido por Ray Eames e Charles Eames:

http://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0



A Radiciação
Operação inversa da potenciação, em que se busca a base que elevada a

uma dada potência fornece o número que sofre a operação de radiciação.
Exemplo:

164 = 2 pois 2x2x2x2 = 16
radical (omitido 

quando 2) 
radicando

Lê-se: raiz quarta de 16

Origem dos números 
irracionais

Raiz vem da palavra radix e significa 
lado. Desse modo  "raiz quadrada de 

um número" significa o lado cujo 
quadrado é esse número.



Usando a Calculadora para Radiciação
Esse procedimento é possível com calculadoras científicas.

1-) Digite

2-) Digite e depois

3-) Digite

Note que algumas calculadoras já apresentam
teclas dedicadas para a operação raiz quadrada e
raiz cúbica:

+

+



Relações Genéricas para Radiciação
Escrevendo de forma algébrica, temos as seguintes relações

fundamentais para a radiciação.

amn = a
m
n

n a·b = n a bn·

a
b =n

n a
n b

an( )
m
= an m

anm = am·n



Usando a Calculadora para Radiciação
Esse procedimento é possível com calculadoras científicas.

1-) Digite

2-) Digite e depois

3-) Digite

Note que algumas calculadoras já apresentam
teclas dedicadas para a operação raiz quadrada e
raiz cúbica:

+

+


