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

Conteúdo do
Universo

Série
Rádio Cangália
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 o que a
cosmologia moderna diz sobre o
conteúdo do Universo e como o
astrônomo Hubble chegou à lei
de que as galáxias mais distantes
se afastam com maiores
velocidades.
Material relacionado
Vídeos: Direitos do consumidor;
Áudios: Quanto custa a energia;
Experimento: Dinamômetro.
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Introdução
Sobre a série
A série Rádio Cangália apresenta programas descontraídos de
variedades que usualmente abordam uma informação ou notícia de
conhecimentos gerais, com comentários de um professor de
matemática. Os temas não são tratados em profundidade, mas
oferecem oportunidade de o professor trabalhar assuntos
interdisciplinares em sala de aula ou em atividades extraclasse. O
programa pode trazer também uma piada ou uma frase célebre, sem
preocupações maiores além de oferecer motivos de discussão em
torno de um conteúdo e reforçar a descontração.

Sobre o programa
O programa foi desenvolvido a partir das seguintes falas:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Esta é a RÁDIO CANGÁLIA (efeito sonoro)
A rádio que não é necessária,
Nem suficiente,
Para aprender matemática.
Mas pode ajudar!
Saudações Queridos ouvintes. Este é mais um programa da rádio
Cangália. Meu nome é Ivone! E do Meu lado, Henrique e o professor
Leumas.
Dankon, Ivone. Saluton, ouvintes! Mia nomo estas Henrique.
Saluton, ouvintes! (pausa) É bom explicar que todas essas
expressões diferentes que falamos são em Esperanto, a língua
universal.
“Saluton” significa “saudações”, “mia nomo estas” significa “Meu
nome é” e “dankon”, obrigado.
Apesar de muitas pessoas ainda não conhecerem, a proposta do
esperanto é a de ser uma língua universal, ou seja, que todos os
povos entendam. Além de ser de fácil aprendizado.
Sua primeira versão foi publicada em 1887 e atualmente é a língua
planejada mais falada, que saiu do projeto.
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• Mas, apesar de o Esperanto ser considerada universal, lembre-se
que isso é limitado ao planeta terra.
• Isso quer dizer que não necessariamente os alienígenas falam
esperanto...
• Ai, professor. Que observação mais sem sentido, né.
• É bom às vezes descontrair, Ivone. O Henrique falou que o idioma é
limitado ao planeta terra...
• (interrompe) porque eu ia complementar que apesar do esperanto
ser limitado ao planeta terra, nós vamos falar hoje sobre o
conteúdo do universo todo... e não sobre o idioma dos alienígenas
e ETs.
• Ok, gente, vamos parar essa discussão por aqui e falar sobre o que
realmente importa.
• A cosmologia moderna, um ramo da astronomia que estuda a
origem, a estrutura e a evolução do universo, diz que o universo é
formado por três componentes.
• (pausadamente e com ênfase nos termos) Estes três componentes
seriam, com as suas proporções relativas aproximadas: 5% de
matéria ordinária, 22% matéria escura e 73% de energia escura.
• A matéria ordinária é aquilo que constitui a gente, os planetas e as
estrelas e isso corresponde a apenas 5% do Universo
• Já a matéria escura possui a gravidade que mantêm a ligação entre
as galáxias e fornece 22% do conteúdo do Universo.
• E a energia escura, que acelera a expansão do universo
corresponde a 73%, isto é, a maior parte do conteúdo energético
do Universo
• Tenho uma dúvida, professor. O que constitui realmente essa
matéria escura?
• Não se sabe ao certo que constitui a matéria escura, mas essa
matéria existe, pois sabemos que ela exerce força de gravidade nas
estrelas das galáxias.
• E por que essa matéria e a energia são chamadas de escura?
• Elas são chamadas assim porque, na verdade, não conseguimos
enxergá-las, apesar de sabermos da sua existência.
• ... assim como muitas outras coisas do universo que apesar de não
enxergarmos sabemos que existe por causa de seus efeitos!
• Jes, Ivone! Isso mesmo...
• Jes... o que?
• Jes, Ivone, significa “Sim”, em Esperanto.
• E o “não”?
• “Não”?
• Sim.
• É o “sim” ou o “não”?
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(Irritada) (enfase) Sim, Henrique, como se fala “não” em esperanto?!
Ah, sim... quer dizer “não”. Ne é “não” em esperanto.
Que legal... deixa eu ver outra palavra...
(interrompe) Então, vamos logo para o intervalo em Esperanto... se
não ficamos uma década para aprender tudo.
Ah, professor, eu ia perguntar só mais uma palavrinha...
Tá bom Ivone, só mais uma, pode perguntar.
(diz melosa) Como se diz “Eu te amo”?
(gagueja) Você me ama... Quer dizer... “eu te amo”?
Sim...
Mi amas vin
Ah... que lindo! Mi amas vin...
Ih... é bom eu dar logo um intervalo e deixar vocês mais a sós...
(sem graça) Pode parar, professor! Eu só quis explicar para a
Ivone...
É, professor.
Aham... ta bom. Então, vamos ao intervalo. Gis!, ou seja, “Até!”.
Estamos de volta, ouvinte! E agora que eu tenho novamente a
permissão de Henrique e Ivone para continuar a falar sobre o
universo...
(interrompe) Eii, professor, eu e Henrique não o impedimos em
qualquer momento de falar...
Eu sei, eu só não queria estragar o clima.
(sem graça) Que clima, professor?! Eu e a Ivone? Eu hein... conta
logo sua piada do dia, vai!
Ok... ok... mas hoje a piada é meio compridinha..
Aii lá vem...
Você está pilotando um carro e mantém uma velocidade constante.
Do seu lado esquerdo encontra-se um cisne enorme.
(continuação) Do lado direito um grande abismo, que faz você
perder até a coragem de olhar para o lado.
Ai, professor, o que é isso?
Calma, Ivone! Continuando... À sua frente vai um porco, que é bem
maior que o seu carro, e você não consegue ultrapassar... Acima de
você vem um avião. Logo atrás de você uma moto enorme. O
porco, o cisne, a moto, e o avião mantêm uma velocidade idêntica
à sua. O que você faz para sair desta situação em segurança?
Espera aí, professor, isso é uma piada ou um treinamento pro
Tropa de Elite?
Uma piada, Henrique. E lembre-se que todos estão em velocidade
constante
Então eu não sei a resposta.
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• Para sair desta situação você grita e pede pro operador parar o
carrossel.
• Nossa, era um carrossel! Não era possível tudo isso estar
acontecendo mesmo...
• Pois é, Henrique, isso tudo é porque nosso conteúdo matemático
envolve velocidade!
• Ah... professor, mas não precisava uma piada tão grande!
• Eu gostei dela, professor, desta vez eu te apoio!
• Obrigado, Henrique.
• Mas, professor, qual é a relação de esperanto, carrossel, universo,
velocidade... ?
• Vocês vão entender mais tarde. Vamos ao conteúdo.
• Podemos dizer que a cosmologia moderna, aquela que vimos no
primeiro bloco, começa com Edwin Hubble, que desenvolve um
sistema de classificação para as galáxias que ele observava.
• Quais critérios eram usados para fazer essa classificação?
• A classificação das galáxias era feita com base no seu conteúdo,
distância, forma e brilho. E lembre-se que classificar é um trabalho
típico da matemática: o de colocar em um conjunto elementos com
características comuns.
• E como se organiza esses dados sem se embananar todo? E onde
que a velocidade entra nisso?
• Calma, Ivone, você vai entender! Em 1929, Hubble, colocou em
uma tabela a velocidade e a distância das galáxias e concluiu que
as mais distantes eram as mais velozes... (pausa) Depois ele
colocou esses valores em um gráfico, no plano cartesiano e
descobriu que os pontos correspondentes estavam praticamente
alinhados...
• E esse gráfico de velocidade e distância dar uma linha reta significa
o que, professor?
• Significa que a velocidade de afastamento das galáxias e essa
distância são proporcionais! E concluímos também que o universo,
por causa disso, está em expansão.
• Então, professor, como podemos calcular essa velocidade e essa
distância, já que elas são proporcionais?
• É assim, Ivone, (pausadamente) a velocidade é igual à distância
multiplicada por uma constante.
• Constante?! Que constante?
• Essa constante é conhecida como “Parâmetro de Hubble”, e tem um
valor definido. Porém, não aprofundaremos no surgimento dessa
constante.
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• Então, basta sabermos o valor dessa constante e o valor da
distância da galáxia que podemos calcular sua velocidade!
• Isso mesmo, Henrique!
• (reflete) Então o universo está em expansão... nossa!
• É mesmo... haja idioma pra tanto universo.
• Haja esperanto...
• Não é bem assim, mas pelo menos no planeta Terra o esperanto
pode um dia ser falado por grande parte das pessoas!
• Então, Henrique, qual é a frase de hoje?
• A frase de hoje é de Albert Einstein...
• "O pensamento lógico pode levar você de A a B, mas a imaginação
te leva a qualquer parte do Universo."
• Então, vamos nos despedir em esperanto, a língua universal!
• Até mais pessoal!
• (todos) Gis!!!

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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