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Série Cumpadis
Objetivos
1. Apresentar as informações da Cosmologia
moderna sobre o conteúdo do Universo.
2. Mostrar uma aplicação de gráfico de uma
função linear.

Universo

Série
Cumpadis
Conteúdos
Função afim, função linear.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Apresentar as informações da
Cosmologia moderna sobre o
conteúdo do Universo.
2. Mostrar uma aplicação de gráfico
de uma função linear.

Sinopse
O programa apresenta os
compadres em conversa com a
comadre Margarida sobre a
Cosmologia moderna, o
conteúdo do Universo e sobre a
lei de Hubble.
Material relacionado
Vídeos: Direitos do consumidor;
Áudios: Conteúdo do Universo,
Quanto custa a energia;
Experimento: Dinamômetro.
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Introdução
Sobre a série
A série Cumpadis apresenta programas descontraídos de variedades
que usualmente abordam uma informação ou notícia de
conhecimentos gerais, na conversa livre, parcialmente rimada, com
comentários de conteúdo matemático da comadre Margarida. Os
temas não são tratados em profundidade e todas as informações
devem ser verificadas em pesquisa em fontes variadas. A série tem o
objetivo de provocar uma discussão, mencionar alguns aspectos
matemáticos, mas oferecem oportunidade de o professor trabalhar
assuntos interdisciplinares em sala de aula ou em atividades
extraclasse.
Essa série pode ser estimulante para que os alunos desenvolvam
diálogos, peças teatrais etc. O professor deve ficar atento que algumas
falas dos compadres ou da comadre margarida podem ser incompletas
ou imprecisas do ponto de vista estrito de conteúdo. Esses pequenos
erros foram permitidos para manter o ritmo da prosa e o professor
deve chamar a atenção e fazer as devidas correções.

Sobre o programa
O conteúdo desse programa é similar ao programa Conteúdo do
Universo da série Rádio Cangália.
Observações

No diálogo livre a comadre usa porcentagens com valores ligeiramente
diferentes do mais aceito. E eles somam 101%:
5% são de matéria ordinária, como a que constitui a gente, as estrelas
e os planetas; 23% por cento de matéria escura cuja a gravidade
mantém a ligação entre as galáxias, e 73% de energia escura que
alonga o espaço e acelera a expansão do universo. Conseguiram
compreender ?
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Isto revela apenas que há uma margem de erro nas observações e a
comadre Margarida truncou os dados observados.
Ao final a dona Margarida comete outro deslize ao enfatizar a lei de
Hubble:
Velocidade é igual uma constante multiplicada pela distância! Para
todos os pontos da reta essa relação é verdadeira.
Na realidade, os pontos observados não precisam estar exatamente na
reta. O que usualmente se faz é passar uma reta que melhor se
encaixa em todos os pontos possíveis. Veja os gráficos nas atividades
abaixo.

Sugestões de atividades
Antes da execução
A cosmologia se transformou numa ciência mais precisa com uma
teoria padrão que deixou pouco espaço para outras ideias.
Na década passada ganhou corpo a teoria de que o universo é
essencialmente formado por três componentes:
1) 4,5% são de matéria ordinária, como a que constitui estrelas e
planetas;
2) 22,7% de matéria escura, cuja gravidade mantém a ligação entre
as galáxias, e;
3) 72,8% de energia escura que alonga o espaço e acelera a
expansão do universo.
Não sabemos o que constitui a matéria escura, e não sabemos a
origem da energia escura. O adjetivo escuro foi acrescentado para
essas duas componentes que dominam o Universo para indicar que
não conseguimos enxergá-las, mas sabemos que estão por aí por seus
efeitos gravitacionais e ou dinâmicos.
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Conjuntos, tabelas e gráficos
Podemos dizer que a cosmologia moderna começou com Edwin
Hubble. Ele desenvolveu um sistema de classificação para as galáxias
que ele observava. Este é um trabalho típico de matemática, isto é,
colocar em conjuntos objetos com alguma característica em comum. A
classificação de Hubble era feita com base no conteúdo, na distância,
na forma e no brilho das galáxias. Ao longo de suas observações ele
notou que as cores emitidas por determinados elementos químicos
nas galáxias eram distorcidas para o vermelho. Essa distorção ou
desvio da luz para o vermelho é conhecida para fontes luminosas que
se afastam do observador.
Então, em 1929, ele colocou em uma tabela, a velocidade e a distância
de várias galáxias e percebeu que as mais distantes eram as mais
velozes. Com os valores da tabela ele fez um gráfico dos pontos no
plano cartesiano e concluiu que os pontos estavam praticamente em
uma reta. A partir disso ele fez a hipótese de que a velocidade de
afastamento das galáxias é proporcional à distância, o que levou à
cosmologia moderna de que estamos em um Universo em expansão.
Em outras palavras, essa velocidade é igual a uma constante
multiplicada pela distância. Esta constante é conhecida pelo nome de
parâmetro de Hubble.
A astronomia e a cosmologia modernas medem esse parâmetro e
concluem então que o Universo está em expansão acelerada. Uma
explicação para essa expansão acelerada é que existe um parâmetro
cosmológico global chamado de constante cosmológica ou de energia
escura, por que não se sabe interpretar de que é feita. E em termos de
energia, esta constante cosmológica domina o conteúdo do Universo
com quase 73%, de acordo com as observações recentes.

Durante a execução
Escreva no quadro os nomes e os dados numéricos mencionados no
programa à medida que eles forem falados.
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Depois da execução
O professor pode desenvolver o conteúdo abordado no programa com
ênfase na construção de gráficos de pontos em um plano cartesiano.
A Lei de Hubble foi proposta com base no seguinte gráfico de
distância x velocidade das galáxias.
Observe os segmentos de retas contínua e segmentada que melhor se
ajustam aos pontos do plano. Essas retas satisfazer a equação v=Hd,
onde H é uma constante, conhecida por parâmetro ou constante de
Hubble. As velocidades das galáxias são medidas atualmente em km/s
e a distância em parsecs.

Um parsec (pc) equivale a 3,08568025 × 1016 m ou 3,26156 anos-luz,
isto é, a distância que a luz percorre em mais de 3 anos e um
trimestre. A origem dessa unidade envolve o conceito de paralaxe que
não é escopo desse guia. Aos mais curiosos, sugerir a pesquisa sobre
essa unidade de comprimento.
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O gráfico de Hubble explorou tem galáxia a distância de até 2x106 pc.
Os dados atuais chegam a 400x106 pc. Veja a figura abaixo. A melhor
medida para H atualmente, com erro relativo em torno de 10% é:


 = ܪ72 ௦×
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