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Resumo 
 

Esta oficina contém sete atividades simples, nas quais trabalharemos o conceito de expansão 

do Universo. Na primeira atividade estudaremos sobre o efeito Doppler. Na segunda, terceira, 

quarta e quinta experimentaremos qualitativamente através da expansão de um arame, uma 

borracha, de um balão e de uma superfície de pontos respectivamente. Na sexta atividade 

veremos de forma quantitativa a expansão de uma superfície e inclusive calcularemos a 

constante de Hubble para esse caso. Na sétima atividade detectaremos a radiação de fundo de 

micro-ondas. 

Objetivos 
 

 Compreender o que é a expansão do Universo. 

 Compreender que não há um centro do Universo. 

 Compreender o que é a Lei de Hubble. 

 

A Origem do Universo 
 
A teoria sobre a origem do Universo mais aceita hoje em dia é conhecida com o nome de Big 

Bang: existiu um evento singular original, que iniciou uma expansão do próprio espaço. Mas 

não são as galáxias que se movem “através do espaço”, é o espaço entre elas que se expande, 

arrastando as galáxias. Por essa razão não é possível discutir sobre um centro do Universo, 

como também não é possível afirmar sobre um país que esteja no centro da superfície 

terrestre. 

 

A velocidade de recessão de uma galáxia e a distância que estão de nós é proporcional. A 

constante que as relaciona é chamada de constante de Hubble. A lei de Hubble relaciona de 

forma linear a distância de uma galáxia com a velocidade com que se afasta. 

 

A primeira prova do Big Bang veio com a observação do desvio para o vermelho nos 

espectros das galáxias. E a prova que proporcionou o reconhecimento definitivo da teoria do 

Big Bang foi a detecção da radiação de fundo de micro-ondas. 
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Desvio para o vermelho 

Se no laboratório olhamos com um espectroscópio a luz que chega de um gás quente, por 

exemplo, o hidrogênio, veremos linhas de cores que são típicas desse gás, a longitudes de 

onda fixas. Se fizermos o mesmo com a luz que chega de uma remota galáxia, veremos essas 

linhas, porém deslocadas (figura 1). É o fenômeno denominado desvio para o vermelho, pois 

na maioria das galáxias o deslocamento é para essa cor. 

 

 
Fig.1: Quanto mais afastada está a galáxia, seu espectro se desvia mais para o vermelho, demonstrando que se 

afasta a maior velocidade de nós. 

Esse desvio para o vermelho da luz é devido ao afastamento da galáxia em relação a nós, de 

forma similar a um apito de uma locomotora ou da mesma forma como uma moto modifica 

seu tom conforme se aproxime ou se afaste de nós. E quanto maior seja essa mudança, maior 

será a velocidade. 

 

Estudando o espectro das galáxias de nosso grupo local, se compreende que a Grande Nuvem 

de Magalhães se afasta de nós a 13 km/s, e a Pequena se aproxima a 30 km/s. Andrômeda se 

aproxima a 60 km/s, enquanto M 32 se afasta a 21 km/s. Em outras palavras, as galáxias 

próximas possuem movimentos relativos pequenos e de forma irregular. 

 

Mas se vamos ao cúmulo de Virgem, a uma distância média de 50 milhões de a.l., veremos 

que todas se afastam a velocidades entre 1.000 e 2.000 km/s. E no supercúmulo de Coma 

Berenice, a 300 milhões de a.l., as velocidades de afastamento oscilam entre 7.000 e 8.500 

km/s. Se olhamos em direção oposta, obtemos que M 74 se afasta de nós a 800 km/s e M 77 a 

1.130 km/s. E se o alvo forem galáxias mais longínquas e fracas, a velocidade de recessão é 

ainda maior: NGC 375 afasta-se a 6.200km/s, NGC 562 a 10.500 e NGC 326 a 14.500 km/s. 

Em qualquer lugar de onde observemos, todas, exceto as muito próximas, se afastarão de nós. 

Estarão chateadas com a nossa? O desvio para o vermelho das linhas espectrais pode ser 

medido mediante análise espectroscópica. Os astrônomos usam um instrumento um pouco 

mais sofisticado, mas essencialmente igual ao que é mostrado e construído na oficina do 

espectro solar. 
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Atividade 1: O efeito Doppler 

O efeito Doppler é o fenômeno que permite variar a longitude de onda de um som quando a 

fonte está em movimento. Experimentamos no som de motos ou carros em uma corrida: o 

som é diferente ao aproximar-se e ao afastar-se. Ou em um carro de bombeiros que passa 

junto a nós, no apito de um trem em movimento, etc. É possível reproduzir girando em um 

plano horizontal um zumbidor, por exemplo, um relógio despertador. Introduzimos o 

despertador em uma bolsa de tecido (figura 2a) e o amarramos com uma corda. Ao girar sobre 

nossas cabeças (figura 2b), é possível escutar que quando se aproxima ao espectador, a l se 

encurta e o som é mais agudo. Quando se afasta, a l se estica e o som é mais grave. A pessoa 

que está no centro de giro não experimenta o fenômeno. 

Este é o efeito Doppler devido à deslocação. Porém não é o que possuem as galáxias com a 

expansão. As galáxias não se movem através do espaço, é o espaço entre elas que se expande. 

 

Atividade 2: O “alongamento” dos fótons 

O Universo, ao expandir-se, “estica” os fótons que possui. Quanto mais tempo dura a viagem 

do fóton, mais alongamento sofre. 

 

É possível fazer um modelo desse alongamento com um cabo semirrígido, usado nas 

instalações elétricas das casas.  

Corte aproximadamente um metro de cabo, depois dobre com a mão fazendo vários ciclos de 

uma sinusóide, representando várias ondas (figura 3a). 

 

  

Fig. 2a: Relógio despertador, bolsa e corda. Fig. 2b: Giramos sobre nossas cabeças. Os espectadores 

ouvem a diferença de tom. 
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Fig. 3a: Ondas feitas com cabo semirrígido.   Fig. 3b: Mesmas ondas, esticadas, com uma longitude 

de onda maior. 

Pegue o cabo com as duas mãos e estique (figura 3b), observe que a longitude de onda 

aumenta como ocorre na radiação que chega de uma galáxia. Quanto mais longe está de nós, 

mais tempo teve para se esticar e se desviou mais para o vermelho (maiores). 

Lei de Hubble 
 

Foi Edwin Hubble (figura 4) quem percebeu em 1930 este fato e estabeleceu a lei que leva seu 

nome: quanto mais longínqua está uma galáxia, mais depressa parece que se afasta de nós. 

Isto indica que o Universo se expande em todas as direções, pois todos os corpos que estão no 

Universo vão se afastando uns dos outros. Se observarmos o afastamento de todas as galáxias 

em relação a nós não significa que estamos no centro: o mesmo observaria um extraterrestre 

de qualquer lugar do Universo, como acontece em uma explosão de fogos artificiais: todas as 

partículas luminosas vão se separando entre si movidas pela explosão da pólvora. 

 

  
 

               Fig. 4: Edwin Hubble.      Fig. 5: George Lemaître e Albert Einstein 
No entanto, o modelo real não é o modelo de galáxias movimentando-se através do espaço, 

mas é o espaço entre elas o que se expande arrastando às galáxias. 

 

Se o espaço se expande em todas as direções, significa que voltando no tempo, a matéria 

esteve concentrada em algum momento inicial, no momento em que tudo começou. 
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Assim foi como George Lemaître (figura 5) estabeleceu o modelo do Universo mais aceito 

hoje em dia: houve uma grande explosão original e nela estamos assentados ainda. Nessa 

expansão é o próprio espaço que vai se dilatando. Para entender este fenômeno, imaginemos 

uma bola de chiclete com uma série de pontos desenhados em sua superfície, que representam 

as galáxias (figura 6). Conforme vamos assoprando a bola de mascar, o espaço de bola entre 

as partículas vai aumentando. Da mesma forma, conforme passa o tempo, o espaço vai se 

expandindo e a matéria contida nele vai se separando entre si. 

Por tanto, a velocidade aparente de recessão de uma galáxia e a distância que está de nós é 

proporcional. A constante que as relaciona é chamada de constante de Hubble. A lei de 

Hubble relaciona a distância de uma galáxia com a velocidade aparente com que se afasta: 

v=H·d 

Para determinar seu valor bastaria saber a velocidade e a distância de algumas galáxias. A 

velocidade com que uma galáxia parece afastar-se é fácil medir com precisão pelo desvio 

para o vermelho, mas a distância em que está, especialmente no caso das mais longínquas, é 

mais difícil. Os cientistas não estão de acordo com o valor da constante de Hubble. Conforme 

um ou outro método usado, saem valores diferentes, que geralmente oscilam entre 50 e 100 

km/s por Megaparsec. O valor mais aceito atualmente é aproximadamente 70, o que indica 

uma idade do Universo de 13.700 milhões de anos. 

 

Atividade 3: O Universo em uma borracha elástica 
Edwin Hubble descobriu que todas as galáxias parecem se afastar de nós. Quanto mais longe 

estão, mais rapidamente se afastam. A chamada Lei de Hubble estabelece que a velocidade 

 

Fig. 6: Conforme passa o tempo, o espaço vai expandindo-se e a matéria contida nele vai se separando entre si. 
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aparente de afastamento de uma galáxia com relação a nós é proporcional a sua distância. Não 

é que as galáxias se movam pelo espaço, é o mesmo espaço que há entre elas que aumenta. A 

Lei de Hubble é, portanto, uma consequência lógica da expansão do Universo. E ainda que 

todas as galáxias pareçam se afastar de nós, não significa que estamos no centro do Universo. 

 

Com um marcador de textos, faça umas marcas sobre a borracha a cada cm. Cada uma 

representará uma galáxia (A, B, C, etc.). Nossa galáxia será a primeira. 

Coloque a borracha próxima da régua (figura 7a). Faça que nossa galáxia coincida com a 

marca 0 cm. As outras galáxias A, B, C… coincidirão com as marcas 1, 2, 3, 4... cm. 

Estique a borracha (figura 7b) de tal forma que nossa galáxia se mantenha na marca de 0 cm, 

e que a seguinte (a A) se situe sobre a de 2 cm. A distância desta galáxia em relação a nossa 

se duplicou. O que aconteceu com a distância entre as demais galáxias B, C, D e a nossa? 

Também se duplicaram? 

 

Suponha que o tempo que durou o alongamento da borracha foi de 1 segundo. As velocidades 

com que aumentam a distância das outras galáxias com relação a nossa são todas iguais ou 

umas se afastam mais depressa que outras? 

 

Para simular o que veria um habitante de uma “galáxia” vizinha, mantenha fixa a distensão da 

galáxia B. Como verá a nossa e as outras galáxias? Também lhe parecerá que todas se afastam 

da sua? 

 

Atividade 4: O Universo em um balão 
Na expansão do Universo é o espaço entre as galáxias que se expande. As próprias galáxias 

não se expandem, se nossa casa se expande.  O que está unido fortemente pela gravidade, não 

aumenta de tamanho.  

 

Há um singelo experimento que permite mostrar este aspecto. Basta usar um balão, o 

enchemos um pouco no começo. Depois colamos com adesivo sobre sua superfície alguns 

pedacinhos de isopor (também pode ser moedas). A seguir seguimos enchendo o balão até 

  

Fig. 7a: Borracha sem esticar. Fig. 7b: Borracha esticada. 
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chegar ao máximo que possamos. Os pedacinhos de isopor vão separando-se uns de outros 

(figuras 8a e 8b). Alguns parecerão se afastar mais que outros, mas nenhum se aproximará. É 

um modelo muito simples da expansão do Universo. 

 

 
 

 

Fig. 8a: Pedaços de isopor colados no balão parcialmente 

enchido. 

Fig. 8b: Os pedaços de isopor se afastam quando o balão 

está mais cheio. 

 

Atividade 5: Cálculo da constante de Hubble 

A Lei de Hubble expõe que a velocidade aparente de afastamento de uma galáxia v é 

proporcional à distancia d que esteja de nós: 

v=H·d 

A velocidade v realmente é a velocidade de aumento da distância que há desde essa galáxia 

até nós, já que a galáxia parece se mover, mas realmente é o espaço entre ela e nós o que se 

expande.  A constante H é denominada constante de Hubble, e pode ser calculada conhecendo 

distâncias e velocidades do aumento das distâncias de algumas galáxias. Aplicando na 

fórmula anterior: 

d

v
H   

No diagrama da figura 9 é mostrado o espaço, representado por uma quadrícula azul com 

linhas em traços, também estamos representados no centro e há várias galáxias em azul a certa 

distância de nós. Ao passar um tempo, entorno de 10 segundos, o espaço se expandiu e ficou 

representada em vermelho tanto a grade (em linhas contínuas) como as galáxias. 

 

Preencha a tabela 1 e em cada fila coloque os dados de uma galáxia. Por exemplo, se obtêm as 

coordenadas com as quadrículas azul (linhas de traços) ou vermelha (linhas contínuas), 

conforme seja a galáxia A ou a A’ respectivamente, a distancia d se obtém medindo com uma 

régua a longitude em cm que há a partir de nós (no centro) até o centro dessa galáxia. Os 

dados da coluna Δd se obtêm diminuindo as distâncias de A’ e a de A. E na última coluna é 

necessário usar no denominador a distância antes de se expandir (por exemplo, a de A, não a 

de A’). 

Comprovarás que: 
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a) As coordenadas de cada galáxia não variam com a expansão (as galáxias não se movem 

através do espaço). 

b) O valor de H é bastante constante, independentemente das galáxias. 

 
Fig. 9: A quadrícula de traço contínuo (vermelha) é a mesma que a do traço descontinuo (azul), porém expandida. 

As galáxias estão fixas nas quadrículas 

 

Tabela 1: Com as coordenadas escritas como exemplo.. 
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Tabela 2: Se preenche com os dados da figura 9. 

 

O Big Bang 
Atualmente, a teoria da origem do Universo como uma grande explosão é a mais aceita na 

comunidade científica, contudo ainda é questionada porque há detalhes que ficam sem 

explicações. Em 1994 a revista americana Sky & Telescope fez um concurso para batizá-la de 

novo. Receberam 12.000 propostas, mas nenhuma conseguiu suplantar a que já existia: teoria 

do Big Bang ou da Grande Explosão. O nome foi colocado depreciativamente pelo astrônomo 

Fred Hoyle, quem, com certos preconceitos antirreligiosos, tinha a impressão que era 

demasiado conforme com a ideia de um Criador. 

 

A partir da observação de um Universo em expansão se deduz que, voltando no tempo, houve 

um princípio no qual foi produzida uma explosão, dando origem ao espaço e ao tempo tal 

como agora o conhecemos. E cabe indagar-nos: O que a produziu? Por que ocorreu? A 

ciência não dá resposta, já que somente trabalha com o funcionamento do que já é existente. 

A ciência sim tenta explicar como se produziram os fatos a partir do Big Bang, mas não por 

que existe a matéria. A esses tipos de perguntas cabem respondê-las os filósofos, que tratam 

da metafísica (para além da física). 

 

Algumas tentativas de explicar a causa, alguns físicos recorrem a conceitos como flutuações 

quânticas da nada, confundem o vazio com a nada: o vazio quântico existe, pois possui espaço 

e certa energia. O conceito de nada não é científico, é metafísico, e significa ausência de toda 

a existência, pois nem sequer há nela espaço. No nada, nada pode nem existir nem flutuar. 

Outras teorias falam de multiuniversos, mas por definição, são impossíveis de comprovar (se 

pudéssemos observar de alguma forma outro universo, faria parte do nosso, já que nosso 

Universo é toda a matéria que está em nosso alcance de alguma maneira). Por essa razão, 

essas teorias também não são científicas. 

 

 

Galáxia 
Coordenadas 

x,y 

d= distância 

da origem 
d 

t

d
v




  

d

v
H   

A   
   

A’   

B   
   

B’   

C   
   

C’   

D   
   

D’   

E   
   

E’   

F   
   

F’   
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Fig. 10: Fotocopiar esta página em uma transparência, e depois em outra ampliada 105% 
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Voltemos à ciência. No instante inicial toda, a matéria e energia estavam numa singularidade 

infinitamente pequena e densa. O Big Bang foi a explosão do espaço no começo do tempo. E 

a partir desse momento a matéria começou a funcionar com umas leis que estavam escritas em 

seu interior, e que conduziram o Universo à situação atual. 

 

Atividade 6: Não há um centro de expansão 
 
Na figura 10 aparece um desenho com muitos pontos, que simulam as galáxias em um 

momento determinado. Façamos dele uma primeira fotocópia em papel transparente e depois 

outra em outro papel transparente, levemente ampliada (por exemplo, em 105%). 
 

Se a sobrepomos em um retroprojetor de transparências, obtemos uma imagem (figura 11a) 

que representa significativamente o espaço ao expandir com o tempo: há um ponto no qual 

coincidem as duas transparências, e se observa muito bem o deslocamento de todos os demais 

pontos que é radial, e tanto maior quanto mais afastado esteja do ponto coincidente. Pareceria 

como se os pontos se afastassem mais depressa quanto mais longe estiver do ponto 

coincidente. 

 
 

 

Fig. 11a: Sobreposição de duas transparências uma 

delas ampliada em 105%. 

Fig. 11b: Se fazemos coincidir outro ponto, também 

parece que tudo se afasta dele: não há um centro de 

expansão 
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Mas se o ponto coincidente é outro (figura 11b), ocorre o mesmo. Assim acontece no espaço: 

de nossa galáxia vemos que todas se afastam de nós, mais rápido quanto mais longe estiver do 

observador. Parece que estamos no centro do Universo, mas não é assim, já que um 

observador situado em outra galáxia veria o mesmo e ele pareceria estar no centro. Realmente 

não há nenhum centro. 

 

Desenvolvimento do Universo 
Para termos uma ideia da história posterior, podemos supor que o tempo todo, desde o Big 

Bang até agora, o condensaríamos em um ano, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Até maio 

não se formaria nossa Via Láctea. No começo de setembro se formaria o Sol, e a Terra teria 

forma esférica em meados de setembro. Contudo, seria aproximadamente no início de 

dezembro a cogitação de que o oxigênio estivesse presente na atmosfera terrestre. Mesmo que 

algumas células vivas muito simples apareçam em seguida sobre a Terra, as células com 

núcleo como as atuais apareceriam em 2 de dezembro e no dia 12 os primeiros organismos 

pluricelulares. No dia 19 surgiriam as plantas e peixes, e no dia 23 as árvores, insetos e 

répteis. No dia 25 surgiriam os dinossauros, que durariam até o dia 28. No dia 30 os 

mamíferos já habitariam sobre a Terra, e a partir do dia 31, às 11 da noite, quando surgiria o 

homem. Às 11h57 é quando viveria o homem de Neanderthal e no último minuto é quando se 

pintariam as grutas de Altamira.  Cinco segundos antes da meia-noite seria o momento do 

nascimento de Jesus Cristo. O último século seriam as últimas duas décimas de segundo. 

 

 

Fig.12: A história do Universo em um ano 
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O calendário cósmico 

 
No começo, há temperaturas elevadíssimas, as quatro forças que agora conhecemos estavam 

unificadas. A gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a fraca – estas duas 

últimas somente atuam no interior dos átomos, e portanto são menos famosas entre as pessoas 

– estavam unidas. Em seguida, se separaram e formaram-se os fótons, os elétrons, os prótons 

e as demais partículas elementares. Ao mesmo tempo em que se expandia, o Universo ia se 

esfriando. Ao longo de 300.000 anos a temperatura baixou o suficiente para poder formar os 

átomos, principalmente hidrogênio e hélio. A densidade baixou e os fótons ficaram livres para 

poderem mover-se em todas as direções: fez-se a luz. Os cientistas afirmam que o Universo se 

tornou transparente. Esses fótons seguem viajando pelo espaço atualmente, mesmo que este se 

esfriou e tenha se dilatado tanto que a longitude de onda aumentou muitíssimo (figura 13) e se 

converteram em fótons bem mais frios, que transmitem uma energia de somente 2’7 graus 

Kelvin. É chamada radiação de fundo de micro-ondas (Cosmic Microwave Background ou 

CMB). 

 

Esta radiação de fundo foi detectada pela primeira vez em 1964 por Penzias e Wilson, nos 

Estados Unidos. Estavam tentando eliminar todos os ruídos parasitas em seu radiotelescópio 

quando captaram uma emissão de 7,35 cm de longitude de onda que sempre estava presente, 

independentemente da zona para que apontasse a gigantesca antena. Revisou-se toda a 

instalação, e inclusive se pensou que alguns pássaros que aninharam na antena podiam ser a 

causa, mas não se pôde eliminar esse ruído de fundo. Chegou-se à conclusão de que procedia 

de um corpo emissor que tinha uma temperatura de 2,7 Kelvin – a temperatura atual do 

Universo – e que não se encontrava em nenhum lugar determinado, senão em todos: era o 

Universo mesmo que emitia aquela radiação de fundo, como uma relíquia do Big Bang. São 

emissões no campo das micro-ondas, similares as dos fornos caseiros, mas com pouquíssima 

energia: só poderia aquecer os alimentos a 2,7 K. 

 

Ainda que parecesse uma radiação extraordinariamente uniforme, G. Smoot e outros colegas 

conseguiram apreciar leves variações nas medidas realizadas pelo satélite COBE (figura 14a), 

da ordem de milionésimas de grau. De forma simultânea detectaram-se essas flutuações da 

terra no chamado experimento de Tenerife, no Instituto de Astrofísica de Canárias.  E no ano 

Fig. 13: Ao passar o tempo, o espaço se expande, e os fótons que viajavam por ele no início, dilataram muito 

sua longitude de onda. É a radiação de fundo de micro-ondas 
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2001 a NASA lançou o telescópio WMAP para estudar essa radiação de fundo com muito 

mais resolução (figura 14b). 

Mesmo que pequenas, essas leves variações são as impressões dos grumos de matéria a partir 

dos quais começaram a se formar as galáxias. Ainda não sabemos o que originou essas 

flutuações de densidade. O que podemos sim afirmar é que essas rugas na matéria se 

produziram e começaram a produzir as condensações das protogaláxias, quando tinham 

passado só umas centenas de milhões de anos do Big Bang. Quase ao mesmo tempo se 

formariam as primeiras estrelas nessas galáxias primitivas. 

 

Atividade 7: Detecção da radiação de fundo de 

micro-ondas 
 

300.000 anos após o Big Bang, os fótons separaram-se da matéria e começaram a viajar livres 

pelo Universo. Ao se expandir o espaço, esses fótons foram ampliando sua longitude de onda. 

Conforme os cálculos, agora teriam uma longitude de onda de uns 2 mm, que corresponde à 

região das micro-ondas e equivale ao que emitiria um corpo negro que estivesse a 2,7 graus 

Kelvin. 

 

 

Fig. 15: Alguns dos pontos de uma tela de televisão analógica não sintonizada provém do fundo de micro-ondas. 

  

Fig. 14a: Imagem do COBE. Fig. 14b: Imagem do WMAP 
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Como se mencionou antes, Penzias e Wilson, em 1964, detectaram pela primeira vez a 

radiação de fundo de micro-ondas, uma radiação fóssil que procede muito uniformemente de 

todas as direções.. 

Por que a noite é escura? 
Este era o título de um interessante artigo que o alemão Heinrich Olbers publicou em 1823. 

Anteriormente, já tinha proposto Kepler em 1610, como demonstração de que o Universo não 

podia ser infinito. Edmund Halley, um século depois, encontrou no firmamento algumas 

zonas especialmente brilhantes e propôs que o céu não brilha uniformemente durante a noite 

porque, apesar de o Universo ser infinito, as estrelas não se distribuíam de maneira uniforme. 

Inclusive o escritor Edgar Allan Poe (1809-49) escreveu sobre este fenômeno. No entanto, o 

tema esteve na história como o Paradoxo de Olbers. 

 

    
    

Fig. 16a: Johannes Kepler. Fig. 16b: Edmund Halley., Fig. 16c: Heinrich Olbers. Fig. 16d: Edgar Allan Poe. 

 

A resposta parece trivial, mas não é assim após ler o artigo do alemão.  O raciocínio apontado 

por Olbers levava ao paradoxo de que o céu noturno devia ser tão brilhante como o mais 

esplendoroso dia. Vejamos seu argumento. 

 

Olbers partia dos seguintes princípios: 

 

1. O Universo possui uma extensão infinita. 

2. O número de estrelas se distribui mais ou menos uniformemente ao longo de todo o 

Universo. 

3. Todas as estrelas possuem uma luminosidade média similar ao comprimento e ao longo do 

Universo. 

 

Observemos o Universo da Terra. Suponhamos uma primeira capa esférica de estrelas na 

abóbada celeste a uma distância R1. O número de estrelas que contém será N1. Suponhamos 

uma segunda capa esférica a uma distância maior R2. Cada uma de suas estrelas nos ilumina 

menos por estar mais longe, mas ao mesmo tempo essa capa é maior e contém mais estrelas, 

segundo o princípio nº 2, e neutraliza a menor iluminação (a intensidade da luz diminui 

proporcionalmente a 1/R2 e à área da capa, e, portanto o número de estrelas aumenta 

proporcionalmente a R2).  A conclusão é que a segunda capa ilumina a Terra exatamente 

igual à primeira. Conforme o princípio nº 1, há infinitas capas, a conclusão é que o céu 

deveria aparecer brilhante durante a noite. 
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Outra forma de propô-lo: se observamos o céu à noite, como há infinitas estrelas, em qualquer 

direção que olhemos nossa vista sempre deveria topar com a superfície de uma estrela e, 

portanto deveríamos ver ali um ponto brilhante. E se isso ocorre em todo o céu, deveria 

aparecer totalmente brilhante. 

 

 

    
A Luz que chega de 

estrelas próximas 

Porém, mais longe 

também há estelas que 

nos enviam sua luz 

Quanto mais longe, há 

mais estrelas 

De qualquer ponto do 

céu deveria chegar a luz 

de uma estrela 

Fig. 17: Extraída de wikimedia commons. 

 

Evidentemente isto não é assim. Este paradoxo de Olbers desatou muitas controvérsias e não 

foi possível resolver corretamente até o começo do século XX, com a teoria do Big Bang. O 

raciocínio em si é correto, mas falham os princípios dos quais parte. Efetivamente, a luz das 

estrelas longínquas, ao estar o Universo em expansão, sofre um deslocamento para o 

vermelho quanto mais intenso e mais longe estão. Isso implica um enfraquecimento na 

intensidade de sua radiação, pois o princípio nº 3 de Olbers não é correto. Mas, sobretudo, 

também sabemos que quanto mais longe estiver uma estrela, a luz que chega partiu antes, isto 

é, a vemos como era faz tempo. As mais longínquas que poderíamos observar são as que se 

formaram pouco depois do Big Bang, mas para além não podemos observar nada mais, pois 

não há infinitas capas de estrelas, ou seja, também é falso o princípio nº 1 de Olbers. 
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