LINHA DO TEMPO

O tempo em que se mediu o tempo
4 000 anos

É como se o tempo só se tornasse palpável, e portanto real, quando é medido. (Jo Ellen Barnett, in Time's Pendulum)
Tempo do Universo — 14 000 000 000 anos

Início
(Big Bang?)

O tempo da Humanidade
200 000 anos

O tempo da Terra
4 600 000 000 anos

China, Egipto e Mesopotâmia
Gnómones e obeliscos

Atenas, séc. IV a.C.
Clepsidra despertador de Platão
Grécia, Roma e Oriente a partir do séc IV a.C.
Relógios solares e clepsidras associadas
a mecanismos cada vez mais sofisticados

Washington, 1884
São estabelecidos como referências internacionais
o meridiano de Greenwich e os fusos horários (sistema GMT)

Tempo em que se mediu o tempo — 4 000 anos

Egipto, 1500 a.C.
Relógio solar
Relógio de água
Relógio de fogo

Alexandria, séc. III a.C.
Clepsidra de Ctesibius
Atenas, 50 a.C.
Torre dos Ventos

Holanda, 1656
Pêndulo de Huygens

Europa, séc. XIII
Primeiros relógios mecânicos

Roma, 27 a.C.
Obelisco do campo de Marte (gnómon)
1929
Relógio de quartzo

Inglaterra, 1761
Cronómetro de Harrison

China, 1088
Torre relógio (de água) de Su Sung’s

Europa, séc. XIV
Ampulheta

Comercialização dos relógios de pulso de quartzo

Itália, final séc. XVI
Galileu descobre as leis do pêndulo
Anos 90
A construção do telescópio espacial Hubble
permite determinar a idade aproximada do universo

Século XX — 100 anos
Os progressos da ciência proporcionam métodos para datar fenómenos e acontecimentos
passados. São os relógios que medem o tempo passado — relógios biológicos, físicos,
químicos, radioactivos, etc..
Comercialização dos primeiros relógios de pulso

à medida do tempo

Anos 50
O conhecimento dos períodos de meia vida
dos isótopos radioactivos permite determinar a idade
da Terra e a duração das fases da sua evolução

1955
Relógio atómico

1972
O sistema GMT, baseado nos movimentos
da Terra, é substituído pelo sistema
Tempo Universal Coordenado
(UTC), baseado também em padrões atómicos

1998
É criado o conceito de Tempo Internet,
igual em todo o mundo

20 ANOS
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