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Até o século XIV, acreditava-se que o universo era formado pela Terra, ao centro, e 
pelo céu girando ao redor dela, com seus elementos fixos nele. Esta idéia primordial 
de “universo” foi se modificando conforme se faziam novas descobertas, através da 
observação do céu. 

Como se chegou a idéia do Big Bang 

As teorias que envolvem o início do universo estão relacionadas a energia, conceito 
que surgiu na metade do século XIX. Hoje, a teoria mais aceita é a teoria do Big 
Bang ou da “grande explosão”. Ela consiste em dizer que o universo iniciou em uma 
região pequena onde toda a massa do universo estava concentrada e, com isso a 
densidade era muito grande. 

Até 1923, os cientistas acreditavam que o universo se restringia à Via Láctea. Em 
outras palavras, nossa galáxia seria um “universo ilha”, sem nada observável além 
de suas fronteiras. Entretanto, observações sistemáticas de uma estrela cefeída 
(figura 1) variável chamada V1 na galáxia de Andrômeda ajudaram o astrônomo 
Edwin Hubble a mostrar que aquela estrela se encontrava fora dos domínios de 
nossa galáxia, assim expandindo as dimensões de nosso universo, tornando-o um 
lugar bem maior.  

 

Figura 1:imagem da estrela cefeida obtida com o tel escópio Hubble 

Hoje, sabemos que nossa galáxia é uma das mais de 400 bilhões de galáxias do 
universo observável. No início do século XX, até por volta de 1908, havia um 
consenso de que o universo era estático e eterno, não se cogitava o início do 
universo a partir do Big Bang. Em 1916, com a publicação da teoria da relatividade, 
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por Albert Einstein, a qual dizia que o universo estaria se expandindo, a ideia de 
universo, aceita até então, ganhou novos rumos. Cientistas, com a ajuda de 
telescópios iniciaram pesquisas em busca da verificação desta teoria.  

No ano de 1924, o astrônomo Edwin Powell Hubble (figura 1), usando um telescópio 
de 2,5 metros no Monte Wilson (figura 2), mostrou que estruturas que eram 
conhecidas como nebulosas difusas, eram na verdade galáxias como a nossa. Com 
isso, o universo até então conhecido, teve mais um avanço. Pouco depois, em 1929, 
Hubble mostrou que as galáxias se afastam uma das outras com velocidades 
proporcionais a sua distância e, medindo suas distâncias verificou que quanto mais 

distante, maior era sua velocidade de afastamento. 

Hubble descobriu que a luz proveniente de galáxias distantes sofre um desvio para o 
vermelho (redshit). Esse tipo de desvio acontece quando o observador e a fonte 
luminosa estão se afastando e, a velocidade com que a galáxia está se afastando da 
Terra pode ser calculada pelo desvio observado.  

Hdv = (Lei de Hubble), 

Onde d é a distância da galáxia à Terra e H é a constante de Hubble. 
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Sendo kmxMpc 1910086,31 =  ( →Mpc Mega parsec). 

A descoberta de Hubble constitui a primeira evidência para a expansão do universo, 
que havia sido predita pelo russo Alexander Alexandrovitch Friedmann em artigos 
publicados em 1922 e em 1924, e em 1927 pelo padre belga, engenheiro civil e 
cosmólogo Georges-Henri Édouard Lemaître.  

Com o desenvolvimento da radioastronomia, a partir da década de 1930, 
descobriram-se entre outras coisas, objetos astronômicos muito distantes, que 
emitiam radiação na faixa de freqüência de ondas de rádio, com se fossem estrelas 
fora de nossa galáxia, que mais tarde foram identificados como galáxias que estão a 
bilhões de anos luz de distancia da Via Láctea e , que , portanto, estão sendo vistas 
como eram a bilhões de anos atrás. Essas informações levaram os pesquisadores a 

Figura 2:Edwin Powell Hubble (1889 -
1953) (KANTOR, et. al., 2010) Figura 3: Observatório de Monte Wilson, California 

EUA. Fundado em 1904.  (KANTOR, et. al., 2010) 



questionar que, se o universo se expande sem parar, houve um momento em que 
sua massa estava concentrada em um único ponto.  Lemaître denominou este ponto 
de “átomo primordial” e propôs que esse se partiu em inúmeros pedaços, que foram 
se dividindo cada vez mais, até formar os átomos presentes no universo e criaram 
não somente a matéria e a radiação mas também o que conhecemos como espaço 
e  tempo. 

O termo “Big Bang”, a Grande Explosão, foi sugerida (em 1950) por Fred Hoyle, 
satirizando o evento de início do universo, pois, vários cientistas fizeram diversas 
pesquisas com a ajuda de telescópios e deduziram que o universo estava realmente 
se expandindo de modo ordeiro e, usavam uma explicação fazendo o caminho 
inverso para explicitar a idéia do Big Bang, imaginando que, se ao invés de expandir 
ele fosse contraído, todo o universo iria convergir até chegar a um ponto de origem. 
Em outras palavras, utilizando essa analogia, a 13,7 bilhões de anos atrás tudo se 
resumiria a um ponto, do tamanho da ponta de uma agulha, que teria explodido 
formando o universo atual.    

A descoberta, feita de forma acidental em 1964, da radiação de microondas do 
fundo do universo, pelos radioastrônomos Arno Allan Penzias e Robert Woodrow 
Wilson reforçou a teoria do Big Bang e lhes rendeu o premio Nobel em 1978. Em 
1965 Robert Henry Dicke, Philip James Edward Peebles, Peter G. Roll e David T. 
Wilkinson publicaram a interpretação do excesso de emissão, que rendeu o premio 
Nobel a Arno e Robert, como sendo a detecção da radiação remanecente do Big 
Bang, como resultado de pesquisa feita por uma antena que construíram para 
procurar essa emissão que “é o sinal eletromagnético proveniente de regiões mais 
distantes do universo” (OLIVEIRA FILHO, 2004, p. 468).  

Big Bang 

Os cosmólogos não sabem com certeza como o universo começou, porém, essa 
questão é de vital importância para a ciência, com vários cenários especulativos 
sendo discutidos. 

O universo é gigantesco tanto no espaço como no tempo. Tal grandeza, ao longo da 
história humana, estava além da nossa imaginação e instrumentos. No século 20, os 
avanços foram impulsionados pela relatividade geral de Einstein, pelas teorias das 
partículas elementares, modernos instrumentos, desde os telescópios refletores 2,5 
metros e de 5 metros (construídos por George Ellery Hale), poderosos 
radiostelescópio ao telescópio Hubble. Nos últimos 20 anos, o conhecimento do 
cosmos se acelerou com a confirmação da matéria escura, a descoberta da energia 
escura e idéias como inflação cósmica e multiverso.  

Tudo isso tem origem na teoria do surgimento do universo, mais aceita atualmente 
que prediz que o universo teve início com o Big Bang quente há 13,7 bilhões de 
anos (tempo previsto pela Lei de Hubble, que encontra interpretação na Relatividade 
Geral) e tem se expandido e esfriado ao longo do tempo, formando as estruturas 



que conhecemos hoje. As figuras 4 e 5 mostram um esquema de como essas 
estruturas foram evoluindo.  

O primeiro microsegundo foi o período de formação, quando a matéria dominou a 
antimatéria (ver artigo: “Cientistas descobrem assimetria entre matéria e 
antimatéria”.http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=assi
metria-entre-materia-antimateria) que serviram de “sementes” para a formação de 
galáxias e outras estruturas, a matéria escura e a energia escura (ver artigo: “Existe 
Mesmo Uma Energia Escura?” Revista Scientífic American Brasil, Ed. Especial nº 
41).  

Nos primeiros instantes após o Big Bang, a temperatura era extremamente elevada, 
da ordem de 1032 Kelvin (K) e as interações fundamentais (gravitacional, forte e 
eletrofraca) se comportavam como uma única interação. Em torno de 10-43 segundos 
após o Big Bang a interação gravitacional assumiu identidade própria. As interações 
forte e eletrofraca continuaram a se comportar como única (GUT) (figura 3). A 
separação dessas aconteceu cerca de 10-35 segundos após o Big Bang quando o 
universo já havia se expandido e resfriado a aproximadamente 1028 K (CUTNELL & 
JOHNSON, 2006). 

 

Figura 3: Modelo da evolução do universo a partir d o evento do Big Bang. Os tempos indicados são em 
relação ao evento. (CUTNELL & JOHNSON, 2006) 

Olhando o espaço com telescópios os astrônomos olham o passado e quanto maior 
o telescópio mais distante no passado ele enxergam.  

Simulações de computadores auxiliam a reproduzir, com programas baseados nas 
observações, como o universo evoluiu (ver vídeo: “Origen del Universo”.  
http://www.youtube.com/watch?v=R3-OcZF8-Fc).  

Os avanços científicos mostram que as primeiras estrelas e galáxias  surgiram 
quando o universo tinha cerca de 100 milhões de anos. As regiões mais densas se 
expandiam mais lentamente e começaram a colapsar. Como tinham cerca de um 
milhão de massas solares cada uma foram as primeiras estruturas do cosmos 



ligadas gravitacionalmente e, eram formadas de matéria escura incapaz de emitir ou 
absorver luz.  

 

Figura 4: Cronologia da evolução das estruturas a p artir do Big Bang (TURNER, 2010) 

A radiação cósmica de fundo em microondas descoberta por Arno Penzias e Robert 
Wilson em 1964 (TURNER, 2010) vislumbra o universo na tenra idade de 380 mil 
anos no período em que os átomos se formaram. Antes disso o universo era uma 
mistura de núcleos atômicos, elétrons e fótons que aos esfriar-se a 3.000 K os 
núcleos e elétrons se combinaram para formar átomos.  

 

Figura 5: Evolução das estruturas do universo a part ir do surgimento do átomo (TURNER, 2010). 

Com o passar do tempo estrelas e galáxias foram se formando e, hoje em dia a 
temperatura do universo caiu para 2,7 K, que é a temperatura característica da 
radiação cósmica de fundo. 
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