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esde a mais remota antiguidade, a astronomia desperta a 
curiosidade humana. O fascínio pelo céu leva o homem a ob-
servá-lo, a estabelecer teorias e a adquirir conhecimentos so-
bre o universo. Para muitas civilizações antigas, esses conhe-

cimentos auxiliaram a prever os efeitos cíclicos dos quais dependia a 
sobrevivência, como determinar a melhor época de plantio e colheita, 
instituir padrões para a construção de calendários ou estimar o início de 
uma nova estação do ano e as fases. Naquela época, os assuntos referen-
tes à astronomia costumavam ser vistos de forma supersticiosa, pois o 
céu era considerado um mundo paralelo, habitado por deuses, monstros 
e heróis. A construção de ferramentas de observações mais avançadas 
levou ao aumento significativo dos conhecimentos dessa área com o pas-
sar do tempo. Porém, questões políticas, religiosas e sociais exerceram 
forte influência sobre a forma de se conceber o céu, em certos casos, va-
lorizando a aquisição de novos conhecimentos e, em outros, impedindo 
sua difusão, de acordo com as necessidades e as concepções filosóficas 
de cada povo.

No entanto, no final da Idade Média e no início do Renascimento, 
a astronomia teve um grande avanço. Os trabalhos de Nicolau Copér-
nico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton, en-
tre outros estudiosos, transformaram-na em uma das principais molas 
propulsoras para transformar a visão de mundo. Ainda hoje, o conheci-
mento astronômico da população prende-se a crendices populares ou a 
informações divulgadas pelos meios de comunicação. 

A partir desse contexto, esta obra constitui um texto de apoio à 
bibliografia básica das disciplinas que abordam conceitos relacionados 
à astronomia e é fruto de uma revisão bibliografia realizada no âmbito 
de um curso de mestrado profissional em Ensino de Física.

Tendo como principal objetivo a apresentação de conceitos básicos 
que visem a sanar as lacunas conceituais sobre o tema, o material apre-
senta os conceitos fundamentais de astronomia por meio de uma lingua-
gem simples e atraente, possibilitando a compreensão dos fenômenos 
astronômicos por todos.

D

Apresentação



A origem do Universo1

teoria do Big Bang foi formulada no início do século XX. Essa 
é a teoria científica que defende o surgimento do Universo a 
partir de um estado extremamente quente e muito denso há 
aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Esse estado continha 

toda a matéria e energia comprimida em um único ponto. A teoria ba-
seia-se em diversas observações que indicam que o universo está em 
expansão. Em sentido mais específico, o termo Big Bang refere-se à fase 
densa e quente pela qual o universo passou. Essa fase marcante do início 
da expansão é comparada a uma grande explosão.

Quando se fala em Big Bang, algumas indagações surgem: teria 
mesmo ocorrido esse evento? Que evidências existem atualmente para 
que o Big Bang seja aceito como a teoria que explica a origem do Uni-
verso? A procura por uma explicação para a origem do Universo sempre 
instigou os pesquisadores. Nesse sentido, várias teorias foram formula-
das com o objetivo de esclarecer tal dúvida. Uma dessas, proposta por 
Hoyle, afirma que o Universo sempre foi como é agora. Já a teoria que 
afirma que o Big Bang é a origem do Universo foi proposta por um físico 
russo chamado George Gamow. Ele baseou sua teoria em dois pontos: o 
primeiro é o movimento de recessão das galáxias, que reflete a expan-
são desencadeada pelo Big Bang, o segundo ponto trata da energia, ele 
considera que com a expansão do Universo até seu volume atual, grande 
parte da energia inicial se converteu em matéria. No entanto, outra par-
te ainda permaneceria na forma de energia, que continua a se propagar 
no Universo.

Roberto Dias da Costa, em artigo publicado no livro Astronomia: 
uma visão geral do Universo, relata um fenômeno percebido ao acaso por 
pesquisadores:

1  Sugere-se que concomitantemente ao estudo deste texto sejam trabalhados os seguintes conceitos físi-
cos: energia, termometria e as ideias gerais de física quântica e da física das partículas.

A
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Em 1965, dois pesquisadores da empresa Bell Telephone, Arnno Penzias e Robert 
Wilson, que procuravam minimizar ao máximo as fontes de interferência em uma 
antena de rádio, descobriram que, uma vez descontadas todas as fontes de ruído, 
permanecia um 'chiado', ou seja, um ruído de fundo no receptor. Este ruído era in-
dependente da direção no céu para a qual a antena (em forma de corneta) estava 
apontada, bem como do dia ou da noite, das estações do ano ou de qualquer outro 
feito externo, tornando-se evidente sua origem extraterrestre. Além disto, o sinal 
tinha a frequência bem-definida de 4.080 MHz, o que corresponde a uma tempera-
tura equivalente de cerca de 3 K (2003, p. 238). 

Ao considerar esse ruído de fundo como a radiação da grande explosão ini-
cial, o modelo padrão do Big Bang torna-se atualmente o mais aceito entre a 
comunidade científica para a origem do Universo.

Tal modelo padrão descreve a evolução do Universo iniciando há cerca de 
13,7 bilhões de anos, quando começou sua expansão. Ele considera que, no início, 
tudo o que havia eram fótons de energia e que em torno de um milionésimo de 
segundo após a explosão começaram a se formar as partículas elementares pesa-
das. Com um décimo de segundo, o Universo já estava suficientemente frio para 
que fossem formadas as partículas leves. Em um momento seguinte, a expansão 
do Universo e a consequente diminuição de temperatura proporcionaram às par-
tículas elementares as condições para que elas se combinassem e formassem os 
elementos químicos de menor massa atômica.

Após, aproximadamente, 2 mil anos, a quantidade de matéria passou a ser 
muito maior que a quantidade de energia no Universo. No momento em que a 
densidade de energia baixou o suficiente, as duas, energia e matéria, passaram a 
transitar independentes uma da outra. Nessa fase, chamada de desacoplamento, 
o Universo tornou-se transparente, e já havia transcorrido 300 mil anos do Big 
Bang. Um bilhão de anos após o início da expansão teria se iniciado a formação 
das galáxias e das grandes estruturas. Por esse modelo padrão, após 9,5 bilhões 
de anos da grande explosão, iniciou-se a formação do Sol. 
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Retomando e aprofundando o texto

1. Após a leitura do texto, escreva com suas palavras como ocorreu a grande 
explosão que deu início ao Universo.

2. Questões como “de onde viemos” e “como tudo começou” têm assombrado a 
humanidade e com isso muitos mitos foram criados ao longo da história. Do 
romantismo dos astecas à abordagem pragmática dos judeus-cristãos, relate 
alguns mitos sobre a criação do universo.

3. Edwin Hubble, nos anos 1920, forneceu elementos importantes para a com-
preensão do Universo. Qual a foi essa contribuição? 

4. Frequentemente os físicos comentam que, assim como o universo surgiu es-
pontaneamente, ele pode desaparecer logo depois. Além disso, mencionam 
que pode existir uma infinidade de universos. Explique em que condições 
são feitas tais afirmações.

5. O físico inglês Sthefen Hawking é considerado um dos mais famosos na 
atualidade. Para ele, o universo é formado por quatro dimensões espaciais. 
Quais seriam essas dimensões? 
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As distâncias no espaço sideral2

Aqui, na superfície da Terra, é possível deslocar-se de um lugar a outro 
andando alguns passos; metros ou quilômetros, se a distância for maior. Geral-
mente essas unidades são suficientes para medir o espaço percorrido. No entan-
to, quando se refere aos corpos celestes, as distâncias não são calculadas como 
na Terra, pois as distâncias entre esses corpos são muito grandes. Nesse campo, 
uma das unidades de distância utilizada é ano-luz.

Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Considerando que 
a luz se desloca a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que um 
ano tem 365 dias, que cada dia tem 24 horas e que cada hora tem 3.600 segundos, 
concorda-se que o espaço percorrido pela luz em um ano é de aproximadamente 
9,5 trilhões de quilômetros.

Para se ter uma ideia das distâncias no espaço, analise algumas distâncias 
astronômicas aproximadas. Entre a Terra e o Sol a distância é de aproximada-
mente 150 milhões de quilômetros, corresponde a 8 minutos e 18 segundos-luz. 
Isso significa que a luz proveniente do Sol leva 8 minutos e 18 segundos para che-
gar até a Terra. A distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384 mil 
quilômetros, que corresponde a 1,25 segundo-luz. Depois do Sol, a estrela mais 
próxima da Terra é a estrela Alfa Centauri (a estrela mais brilhante da Cons-
telação de Centauro), que está a, aproximadamente, 4,2 anos-luz de distância. 
Assim, se por um motivo qualquer ela deixasse de emitir luz agora, só teríamos 
conhecimento desse fato daqui a mais de quatro anos.

Outra unidade de distância bastante utilizada no campo astronômico 
é a unidade astronômica (UA) (Figura 1). Ela corresponde à distância média 
entre a Terra e o Sol, valendo aproximadamente 150 milhões de quilômetros 
(149.597.870,7 km). Ela é utilizada basicamente para descrever as distâncias 
dentro do Sistema Solar.

2 Sugere-se que concomitantemente ao estudo  deste texto sejam trabalhados os seguintes conceitos físi-
cos: referencial, trajetória, deslocamento, espaço percorrido, velocidade escalar, velocidade da luz, ondas 
mecânicas, ondas eletromagnéticas e fenômeno ondulatórios.
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Figura 1: Unidade astronômica

Fonte: disponível em: <http://www.silvestre.eng.br/astronomia/artigos/orbita/> 

Ainda, para distâncias muito maiores é comum usar o parsec.  O parsec 
(pc) é uma unidade de distância que equivale a 3,26 anos-luz, ou 206.161,508 
UA (3,08567758 × 1016 metros). Para defini-lo é necessário imaginar que seria 
possível viajar pelo espaço e estar tão longe de casa que mal se conseguisse ver 
o Sol. A Terra não seria visível, mas sua distância até o Sol, que é igual a 1 UA, 
seria então observada sob um ângulo de visão de apenas um segundo de arco. 
Essa distância que estaríamos para conseguir ver 1 unidade astronômica, com 
um tamanho angular de 1 segundo de arco, é  definida como 1 parsec (Figura 2).

http://www.silvestre.eng.br/astronomia/artigos/orbita/
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Figura 2: Unidade astronômica correspondente a um parsec

                     Fonte: disponível em: <http://www.zenite.nu/>.

Retomando e aprofundando o texto

1.  Distâncias no espaço são medidas em anos-luz. O que é um ano-luz?

2.  Determine em quilometros a distância correspondente a um ano-luz. 

3.  Qual o motivo para usar a unidade astronômica para medir a distância que 
separa o Sol dos planetas no Sistema Solar?

4.  Desceva a relação entre as medidas ano-luz, unidade astronômica e parsec.

5.  Qual o método utilizado pelos astrônomos para medir as distâncias entre os 
aglomerados de galaxias mais distantes. 

6.  Comente a seguinte afirmação: “A luz vinda de um aglomerado de estrelas 
demora tanto para alcançar a Terra que os astronomos podem estar vendo 
um aglomerado como ele era antes do nascimento do Sol e dos planetas”.

Terra

Sol

1 UA

1 Parse
c

1” 

http://www.zenite.nu/


As galáxias3

onforme vimos, o Universo é formado por galáxias. Estima-se 
que existam cerca de 100 bilhões delas. O Universo é um im-
ponente conjunto de bilhões de galáxias, cada uma com bilhões 
de estrelas. Nós, seres humanos, vivemos em um pequeno pla-

neta, que integra o Sistema Solar, localizado na Via Láctea, que é uma 
dessas galáxias. O Sol e as estrelas que estão mais próximas encontram-
-se a, aproximadamente, 30 mil anos-luz do centro da Via Láctea, que 
tem um diâmetro aproximado de 100 mil anos-luz.

As estrelas que compõem a Via Láctea estão distribuídas em forma 
de um disco achatado que apresenta movimento de rotação em torno do 
seu centro. O Sol e as estrelas próximas completam uma volta ao redor 
desse centro em aproximadamente 250 milhões de anos. Consegue-se 
observar a Via Láctea ao olhar para o céu em noites sem nuvens e longe 
de lugares muito iluminados. Percebem-se vários pontos brilhantes do 
céu mais concentrados numa faixa esbranquiçada, formando uma espé-
cie de arco. Essa faixa é uma parte da Via Láctea (Figura 3).

Figura 3: Via Láctea

Fonte: disponível em: <http://www.astrosurf.com/carreira/img/grandecampo/rho_oph_d70_50f4_ 
8f600a400_800cropc.jpg>.

3 Sugere-se que concomitantemente ao estudo deste texto sejam trabalhados os seguintes conceitos físi-
cos: movimento circular, força centrípeta, aceleração centrípeta centro de massa e as leis de Newton.

C

http://www.astrosurf.com/carreira/img/grandecampo/rho_oph_d70_50f4_8f600a400_800cropc.jpg
http://www.astrosurf.com/carreira/img/grandecampo/rho_oph_d70_50f4_8f600a400_800cropc.jpg
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A Via Láctea é uma das galáxias que formam um aglomerado denominado 
Grupo Local. O Grupo Local (Figura 4) contém aproximadamente 54 galáxias, 
dentre as quais encontram-se, além da Via Láctea, a galáxia de Andrômeda (a 
uma distância de 2 milhões de anos-luz da Terra) e as duas nuvens de Magalhães 
(a uma distância aproximada de 200 mil anos-luz da Terra). A Via Láctea e An-
drômeda têm aproximadamente o mesmo tamanho e são as duas únicas galáxias 
grandes do Grupo Local.

Figura 4: Grupo Local

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/galax/index.htm>

http://astro.if.ufrgs.br/galax/index.htm
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As galáxias apresentam-se sob várias formas. Existem galáxias que se 
apresentam sob forma espiral (Figura 5), como é o caso da Via Láctea, outras 
têm forma elíptica (Figura 6) e há ainda algumas que não apresentam forma 
definida, como é o caso da Grande Nuvem de Magalhães (Figura 7).

Figura 5: Galáxia em espiral 
M83

Figura 6: Galáxia elíptica gigan-
te M87

Figura 7: Galáxia irregular: 
Grande Nuvem de 
Magalhães

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/galax/index.htm>.

Retomando e aprofundando o texto

1. O que é uma galáxia?

2. Com que forma as galáxias podem se apresentar? Esboce um desenho e co-
mente cada uma das formas.

3. Quantas galáxias existem no Universo? Cite o nome de pelo menos cinco.

4. O que é o Grupo Local? Quais galáxias fazem parte dele?

5. A maioria das galáxias, exceto Andrômeda, estão se distanciando da Terra. 
Quais as razões para esse afastamento, considerando que todo universo está 
em expansão. 

http://astro.if.ufrgs.br/galax/index.htm


Formação e evolução estelar4

Formação das estrelas

strelas são corpos celestes que têm luz própria, característica 
que as diferencia dos planetas. Elas não são eternas como pa-
recem ser: nascem, vivem e morrem.

Em todas as galáxias, as estrelas nascem de nuvens de gás, nas 
quais existe uma grande quantidade de gases, com predominância do 
hidrogênio e do hélio. Nelas, também se encontram uma maior ou menor 
quantidade de materiais que foram lançados ao espaço pela explosão de 
estrelas de gerações anteriores, que já alcançaram a fase final da vida 
estelar. A essas nuvens de gás e poeira cósmica dá-se o nome de nebulo-
sa. A Grande Nebulosa de Órion (Figura 8) e a Cabeça do Cavalo (Figura 
9), ambas na constelação de Órion, são exemplos visíveis de nebulosas.

Figura 8: Grande nebulosa de Órion                    Figura 9: Nebulosa Cabeça do Cavalo

 

Fonte: disponível em: <http://pt.wikipedia.org/
wiki/Nebulosa_de_%C3%93rion>.

Fonte: disponível em <http://astro.if. ufrgs.br/
ism/horshead.jpg>.

4 Sugere-se que concomitantemente ao estudo deste texto sejam trabalhados os seguintes conceitos fí-
sicos: energia potencial, escalas termométricas, densidade, energia térmica, traças de calor, fases da 
matéria, mudanças de fase gás perfeito, transformações gasosas, corpo luminoso e iluminado.

E

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_de_%C3%93rion
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_de_%C3%93rion
http://astro.if.ufrgs.br/ism/horshead.jpg
http://astro.if.ufrgs.br/ism/horshead.jpg
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As nebulosas compreendem um espaço com dimensões de várias centenas 
de anos-luz e com massa que pode ultrapassar mil vezes a massa do Sol. No en-
tanto, as densidades são muito baixas e as partículas constituintes são átomos e 
moléculas. O processo de formação das estrelas acontece em regiões da nebulosa 
que são mais densas e frias, onde o gás começa a se contrair progressivamente 
devido à própria gravidade.

Pouco a pouco, a nuvem começa a se condensar ao redor de um centro. Nes-
sa fase, a temperatura no interior da nuvem é baixa, cerca de apenas 30 kelvin. O 
resultado dessa contração é a transformação de energia gravitacional em energia 
térmica, originando o aquecimento do centro da nuvem que futuramente será a 
estrela.

Com o passar do tempo (muitos milhares de anos), a parte central torna-
-se extraordinariamente luminosa, mas a protoestrela5 (Figura 10) não pode ser 
vista na parte exterior devido à absorção da luz pelo envoltório de gás e poeira 
em que ela está imersa. No entanto, ao absorver a luz, a poeira aquece e emite 
radiação infravermelha e é dessa maneira que as estrelas em formação são detec-
tadas. A uma temperatura de cerca de 10 milhões de K, inicia-se a fusão nuclear 
do hidrogênio que, durante bilhões de anos, dará origem à energia radiada, isto 
é, será o combustível da estrela. Nasce então uma estrela.

Figura 10: Protoestrela Herbig-Haro 46/47

Fonte: disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Protoestrela>. 

5 Termo utilizado para designar uma estrela em formação.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Protoestrela
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Na maioria das vezes, a nuvem origina mais de uma estrela. Quando se 
formam estrelas duplas (sistemas de duas componentes) ou sistemas múltiplos 
(mais de duas estrelas), elas ficam a orbitar no espaço em torno de um ponto 
comum, denominado centro de massa. Ainda existem casos em que a nebulosa 
forma apenas uma estrela, que poderá ser acompanhada por um sistema pla-
netário orbitando em torno dela. O Sistema Solar é um desses casos. Nebulosas 
muito grandes e massivas podem dar origem a um aglomerado estelar, contendo 
dezenas de estrelas ou mais.

Classificação das estrelas:  
cores e classes espectrais

As estrelas não se apresentam da mesma cor. A cor de uma estrela depende 
de sua temperatura superficial; como as estrelas têm diferentes temperaturas 
superficiais, elas têm diferentes cores. Algumas, como a estrela Espiga, da cons-
telação de Virgem, apresentam uma cor branco-azulada. Outras, como a estrela 
Prócion, na constelação Cão Menor, apresentam-se com a cor branco-amarelado. 
O nosso Sol é uma estrela que possui cor amarela. Assim, é comum dividir as 
estrelas em sete grupos principais ou classes principais (O, B, A, F, G, K e M). 

A partir da sua formação, a estrela queima o seu combustível mais abun-
dante – o hidrogênio. Esse tempo corresponde ao período de vida calma da estre-
la. A duração da vida de uma estrela depende de quanta massa ela tinha inicial-
mente. Essa massa inicial também determina o modo como ela morrerá.

Como citado anteriormente, a fusão do hidrogênio acontece quando a tem-
peratura no núcleo da estrela atinge cerca de 2 milhões de K. Inicia então a fase 
mais longa da vida das estrelas, quando elas estão transformando hidrogênio 
em hélio no núcleo. Essa fase de sua vida é chamada sequência principal e dura 
aproximadamente 10 bilhões de anos para estrelas como o Sol. Ao final desse 
tempo, elas terão transformado todo seu suprimento de hidrogênio em hélio e 
não terão mais combustível para fundir. A cessão de produção de energia fará 
o núcleo colapsar, esquentando até a temperatura chegar próxima aos 200s mi-
lhões de kelvin, iniciando então a fusão do hélio em carbono e deste em oxigê-
nio. Quando termina o estoque de hélio no núcleo, estrelas como o Sol começam 
a morrer. Estrelas mais massivas ainda conseguem tirar energia adicional da 
fusão do carbono e do oxigênio em elementos mais pesados. Mesmo assim, as 
estrelas mais massivas duram menos do que as menos massivas. Quanto maior 
for a massa de uma estrela, mais depressa consumirá seu combustível e menor 
será seu tempo de vida. 
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Figura 11: Evolução estelar

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/escola.htm>. Imagem adaptada de Vasconcelos, Cesar 
Zen; Kepler, Souza Oliveira  2004.  

Anãs brancas, estrelas de nêutrons e  
buracos negros

Conforme referido anteriormente, as estrelas, depois de passarem pelo seu 
ciclo de vida estável, começam a morrer. Porém, as estrelas não morrem da mes-
ma maneira. No momento em que acaba o combustível, a estrela não consegue 
mais suportar o peso das camadas que estão próximas ao centro. Isso faz com que 
elas acabem desabando sobre o seu centro, ocasionando aumento na temperatu-
ra e, consequentemente, nova produção de energia. Esse aumento na produção 
de energia é capaz de empurrar para fora as camadas externas das estrelas. 
Assim, ela incha e fica com uma temperatura menor na superfície. Esse estágio 
da vida das estrelas recebe o nome de gigante vermelha. Se a estrela tiver uma 
massa próxima à massa solar, ela começa a tremer até expulsar, de uma única 
vez, toda sua camada externa, transformando-se em uma nebulosa planetária. 
A parte interna da estrela, que ocupa o centro da nebulosa planetária, futura-

http://astro.if.ufrgs.br/estrelas/escola.htm
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mente transformar-se-á em uma anã branca. A Figura 12 apresenta a nebulosa 
planetária NGC 3.132, no centro pode-se ver uma anã branca. Anã branca é uma 
estrela muito pequena, com alta temperatura e tão densa que uma colherinha 
de chá do seu material pesaria uma tonelada! O futuro das anãs brancas é ir se 
esfriando até deixar de brilhar, quando elas se chamarão anãs negras.

Figura 12: Nebulosa planetária NGC 3.132

Fonte: disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A3_branca>.

As estrelas que têm massa maior do que dez vezes a massa do Sol podem 
ter morte diferente. Ao término da combustão do hidrogênio e do hélio, a grande 
quantidade de matéria que circunda o centro da estrela sofre uma queda muito 
violenta contra o núcleo. A estrela, muitas vezes acaba explodindo e formando 
uma supernova: a parte externa é expulsa violentamente para o espaço enquanto 
o núcleo fica pequeno e muito denso. Esse núcleo, que gira rapidamente e produz 
ondas de rádio e de luz, é chamado de estrela de nêutrons. Pelo seu movimento 
de rotação, o brilho da estrela aumenta e diminui. Essa fonte de luz intermitente 
é conhecida com o nome de pulsar. 

Se a estrela tiver massa muito maior que a massa solar, aproximadamente 
trinta vezes mais, as partes externas caem sobre o núcleo de forma violentíssi-
ma. A atração é tão forte que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Logo, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A3_branca
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esse novo corpo celeste é totalmente escuro e é chamado de buraco negro. Se um 
buraco negro se formar próximo a uma estrela, ele vai acabar engolindo pedaços 
dessa estrela. Ao cair em direção ao buraco negro, esses pedaços se aquecem mui-
to e formam um disco, produzindo então raios X. Os buracos negros não podem 
ser vistos diretamente, pois não emitem luz. Como possuem campos gravitacio-
nais extremamente intensos, a sua existência é percebida por meio da captação 
dos raios X emitidos pela matéria que cai em sua direção. Não existem tamanhos 
para buracos negros, tanto que têm sido elaboradas teorias procurando entender 
‘mini buracos negros e os‘maxi buracos negros.

Outro fim possível é a estrela de nêutrons, uma pequena estrela densa, com 
diâmetro de cerca de 15 quilômetros, essa matéria está comprimida e pesaria 
milhares de milhões de toneladas. Os nêutrons formam um estado degenerado, 
podendo gerar pressão suficiente para conter o colapso.

Quando a estrela for muito pequena, com massa cerca de dez vezes menor 
que a massa do Sol, algumas podem se tornar anãs brancas, mas as bem peque-
nas jamais se aquecem o suficiente para que se transformem em emissoras de 
luz. Podem alcançar o tamanho de planetas, mas não são estrelas. Não chegam a 
nascer e por isso não morrem nunca. 

Retomando e aprofundando o texto

1. Que característica diferencia uma estrela de um planeta? 

2. Por que as estrelas não têm as mesmas cores?

3. Descreva as possíveis causas de morte para uma estrela.

4. Faça um mapa conceitual sobre evolução estelar.

5.  As estrelas maiores evoluem mais rapidamente, tendo uma vida que 
duram vários milhões de anos. Elas podem explodir, como um tipo de 
estrela chamada:
a - (   ) supervelha
b - (   ) supergrande
c - (   ) supernova 
d - (   ) superbranca



Constelações6

esde a antiguidade, as observações do céu e das estrelas desper-
taram a curiosidade e o interesse do homem. Os povos antigos 
da Mesopotâmia, China, Egito, Grécia, entre outros, percebe-
ram que ao conhecer as configurações formadas pelas estrelas 

seria fácil a localização da Lua, dos planetas e de outros objetos celestes.
Também constataram que em virtude da repetição das posições de 

certas configurações em relação ao horizonte, seria possível determinar 
o início ou o término das estações do ano. Como exemplo, pode-se citar 
o agrupamento de estrelas denominado Escorpião, que é típica do he-
misfério sul e vista em junho (inverno neste hemisfério) durante toda a 
noite. Já o agrupamento de estrelas que forma a constelação de Órion é 
visível por toda a noite em dezembro, o que o caracteriza como um agru-
pamento estelar de verão em tal hemisfério. Essas repetições proporcio-
navam uma melhor orientação nas viagens terrestres e marítimas.

Em noites escuras, pode-se ver cerca de 1.500 estrelas no firma-
mento. Cada uma dessas estrelas faz parte de um agrupamento aparen-
te de estrelas denominado constelação. Esse agrupamento é denominado 
aparente porque as estrelas que dele fazem parte não estão realmente 
próximas umas das outras, apenas parecem estar próximas porque es-
tão na mesma região da esfera celeste.7 A distância entre as estrelas de 
uma mesma constelação estão compreendidas entre 4 e 2.000 anos-luz 
aproximadamente. Porém, a iluminação noturna, a poluição atmosférica 
e o luar influenciam muito na visibilidade das estrelas menos brilhantes 
e, em geral, dos objetos celestes de fraca luminosidade.

Cada povo da Antiguidade, bem como outros povos que viveram 
mais recentemente, uniram as estrelas com linhas imaginárias e asso-
ciavam às constelações figuras de heróis de suas lendas, animais e obje-
tos de uso cotidiano (por exemplo: Hercules, Perseu, Leão, Touro, Seta, 
Balança, entre outras designações). Naturalmente, se tal ordenamento 
do firmamento fosse estabelecido em nossos dias, é provável que ao ligar 
imaginariamente as estrelas surgiriam desenhos no céu de computadores, 
celulares, carros de corrida ou até mesmo maravilhosas naves espaciais.

6 Sugere-se que concomitantemente ao estudo deste texto sejam trabalhados os conceitos fundamentais 
da óptica.

7	 Uma	esfera	fictícia	de	raio	indefinido,	cujo	centro	radial	é	o	olho	do	observador,	em	cuja	superfície	ve-
mos projetados todos os astros visíveis. Nela os pontos das posições aparentes dos astros independem 
de suas distâncias reais.

D



24  

Iniciação à astronomia

Como referido anteriormente, uma das constelações mais facilmente vi-
síveis no hemisfério sul é a de Órion. Para identificá-la, deve-se localizar três 
estrelas de mesmo brilho e alinhadas uma próxima à outra. Elas são chamadas 
de Três Marias e formam o cinturão de Órion. A referida constelação tem forma 
de um quadrilátero com esse trio de estrelas (cujos nomes são Mintaka, Alanilan 
e Alnitaka) contido no centro. O vértice nordeste do quadrilátero é formado pela 
estrela azulada Rigel, que representa o pé de Órion, enquanto um de seus om-
bros é representado pela estrela vermelha brilhante Betelguese, que  se encontra 
a uma posição mais abaixo. Assim, para as pessoas situadas no hemisfério sul, 
essa constelação aparece de cabeça para baixo.

Muitas constelações que receberam nomes dados por gregos clássicos ain-
da possuem a mesma denominação, outras receberam denominação a partir do 
momento em que foram inseridas nos mapas celestes. Atualmente, a União As-
tronômica Internacional8 dividiu a esfera celeste em 88 regiões perfeitamente 
demarcadas, cada uma delas é uma constelação de modo que cada estrela do céu 
faz parte de uma constelação.

Entre as 88 constelações, 48 foram descritas pelo astrônomo grego Cláudio 
Ptolomeu, em cerca de 15 d.C. As quarenta restantes foram introduzidas entre 
os séculos XVII e XIX por Johann Bayer, Johnanes Hevelius e Nicolas Louis de 
Lacaille. Essas últimas foram mapeadas devido, em grande parte, ao melhor 
conhecimento do hemisfério sul, ou austral, em função das grandes navegações. 
Das constelações “modernas”, sem dúvida alguma, a mais conhecida é a constela-
ção de Crux, ou seja, o Cruzeiro do Sul, que é utilizada para indicar a direção sul.

O Quadro 1 apresenta a lista alfabética das constelações em latim e portu-
guês:

8	 Entidade	que	congrega	os	astrônomos	profissionais	de	todo	mundo.
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Quadro 1: Redação das 88 constelações, em latim e português

Constelações

Latim Português Latim Português
Andromeda Andrômeda Lacerta Lagarto
Antlia Bomba de Ar Leo Leão
Apus Ave do Paraíso Leo Minor Leão Menor
Aquarius Aquário Lepus Lebre
Áquila Águia Libra Libra (Balança)
Ara Altar Lupus Lobo
Áries Áries (Carneiro) Lynx Lince
Auriga Cocheiro Lyra Lira
Boötes Pastor Mensa Montanha da Mesa
Caelun Buril de Escultor Microscopium Microscópio
Camelopardalis Girafa Monoceros Unicórnio
Câncer Câncer (Caranguejo) Musca Mosca
Canes Venatici Cães de Caça Normai Régua
Canis Major Cão Maior Octans Octante
Canis Minor Cão Menor Ophiuchus Ofiúco (Caçador de Serpentes)
Capricornus Capricórnio (Cabra) Orion Órion (Caçador)
Carina Quilha (do Navio) Pavo Pavão
Cassiopeia Cassiopeia Pegasus Pégaso (Cavalo Avado)
Centaurus Centauro Perseus Perseu
Cepheus Ceféu Phoenix Fênix
Cetus Baleia Pictor Cavalete do Pintor
Chamaeleon Camaleão Pisces Peixes
Circinus Compasso Piscis Austrinus Peixe Austral
Columba Pomba Puppis Popa (do Navio)
Coma Berenices Cabeleira Pyxis Bússola
Corona Austrina Coroa Austral Reticulum Retículo
Corona Borealis Coroa Boreal Sagitta Flecha
Corvus Corvo Sagittarius Sagitário
Crater Taça Scorpius Escorpião
Crux Cruzeiro do Sul Sculptor Escultor
Cygnus Cisne Scutum Escudo
Delphinus Delfin Serpens Serpente
Dorado Dourado (Peixe) Sextans Sextante
Draco Dragão Taurus Touro
Equuleus Cabeça de Cavalo Telescopium Telescópio
Eridanus Erídano Triangulun Triângulo
Fornax Forno Triangulun Australes Triângulo Austral
Gemini Gêmeos Tucana Tucano
Grus Grou Ursa Major Ursa Maior
Hercules Hércules Ursa Minor Ursa menor
Horologium Relógio Vela Vela (do Navio)
Hydra Cobra Fêmea Virgo Virgem
Hydrus Cobra Macho Volans Peixe Voador
Indus Índio Vulpecula Raposa.

Fonte: elaborado pelos autores. 
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As constelações na esfera celeste podem ser agrupadas segundo sua posição 
relativa às principais referências. São elas o equador celeste, que é o circulo má-
ximo determinado pela intersecção da esfera celeste com o plano perpendicular 
ao eixo terrestre, e os hemisférios celestes norte e sul e a eclíptica. Desse modo, 
têm-se as constelações equatoriais, boreais, austrais e zodiacais.

São denominadas constelações austrais as que fazem parte do hemisfério 
sul celeste, como o Cruzeiro do Sul. As boreais são aquelas que fazem parte do 
hemisfério norte. A constelação do Cisne é uma delas. As constelações equato-
riais encontram-se em uma faixa ao longo do equador celeste e possui, entre 
outras, a constelação de Órion.

As constelações zodiacais são as que se situam na faixa do céu que se es-
tende 8o acima e abaixo da eclíptica, a linha que representa a trajetória anual 
aparente do Sol e pela qual se movimentam também a Lua e os planetas.

A localização de um objeto celeste ou de uma constelação é dada pela altura 
em graus que ele se encontra a partir do horizonte, podendo variar de zero grau 
até 90o, e também pelo azimute, que corresponde à distância angular ao longo 
do horizonte, a partir da direção norte, medido no sentido leste, podendo variar 
entre zero e 360 graus.

Retomando e aprofundando o texto

1. Desde a antiguidade, os povos olhavam para o céu, procurando entender um 
pouco mais os pontos brilhantes que viam: as estrelas – que são astros com 
luz própria. Um grupo de estrelas é chamado de:

 a - (   ) Galáxia
 b - (   ) Via Láctea
 c - (   ) Constelação
 d - (   ) Zodíaco

2. Como localiza-se um objeto celeste ou uma constelação?

3. Como são chamadas as constelações que fazem parte do hemisfério sul e as 
que fazem parte do hemisfério norte? E as que se encontram ao longo da 
faixa do equador celeste? Cite exemplos.

4. Conceitue e cite as constelações zodiacais.

5. Qual seu signo? Explique com suas palavras, e usando os conhecimentos de 
astronomia, o porquê de ser esse o seu signo.



Sol: a estrela do Sistema Solar9

Sol, uma gigantesca esfera de gás incandescente, em cujo nú-
cleo ocorre a geração de energia por meio de reações termonu-
cleares, é a estrela mais próxima de nós, situada a uma distân-
cia média de 149.600.000 km da Terra. Nossa fonte de energia, 

luz e vida tem brilho muito intenso, que chega a ser aproximadamente 
200 bilhões de vezes maior que o brilho da estrela Sirius (a estrela mais 
brilhante no céu noturno), além de um intenso campo gravitacional ao 
seu redor. Campo gravitacional  gerado por sua grande massa (na ordem 
de aproximadamente 330.000 massas terrestres), que o faz ser o astro 
central do Sistema Solar.

Embora pareça tão grande, brilhante e massivo (a massa do Sol 
corresponde a cerca de 99,9% da massa do Sistema Solar), o Sol na ver-
dade é uma estrela bastante comum. Seu raio é da ordem de 695.500 
km (aproximadamente 109 vezes maior que o da Terra), sua densidade 
média é de 1.409 kg/m3

 subindo para 160.000 kg/m3
 na parte central e 

possui uma temperatura de 15.000.000 K no seu centro.

Constituição do Sol

De forma simplificada, pode-se considerar que a matéria que cons-
titui o Sol encontra-se na fase gasosa. Porém, como esses gases estão 
submetidos a altíssimas temperaturas, principalmente no interior do 
Sol, evidenciam-se algumas propriedades peculiares, caracterizando a 
fase da matéria denominada plasma. A partir da análise espectroscópica 
da luz proveniente do Sol, constatou-se que ele, como as demais estrelas, 
é constituído principalmente por hidrogênio (cerca de 75%) e hélio (apro-
ximadamente 23%).

Devido às diferentes condições físicas existentes no Sol, é comum 
dividi-lo em seis regiões (Figura 13): núcleo, zona convectiva, zona ra-
diativa, fotosfera, cromosfera e coroa.

9 Sugere-se que concomitantemente ao estudo deste texto sejam trabalhados os seguintes conceitos fí-
sicos: conceitos fundamentais de óptica, forças de campo e de contato, termometria, fases da matéria, 
mudanças de fases, transmissão de calor, noções de física quântica, movimento circular e corrente elé-
trica induzida.

O



28  

Iniciação à astronomia

           Figura 13: Regiões do Sol

             Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/esol/esol.htm>.

O núcleo é a região mais interna do Sol, com diâmetro na ordem de 1.100.000 
km, é onde se encontra grande parte da massa solar. Nessa região, a temperatu-
ra é de cerca de 15 milhões de kelvin. Graças à grande temperatura e à enorme 
pressão aí existente, é aí que ocorre a produção de energia por reações termonu-
cleares que transformam hidrogênio em hélio.

A zona convectiva é a responsável pelo transporte de energia gerada no nú-
cleo até a superfície do Sol. Nessa região,  com cerca de 15% do raio solar, o trans-
porte de energia é dado pelas correntes de convecção10 que se formam nas porções 
de gás. Logo abaixo dessa região encontra-se a zona radiativa, onde a energia flui 
por radiação (fótons), 11 isto é, sem que ocorra deslocamento de matéria.

A fotosfera (Figura 14) é a “superfície” do Sol, a camada visível, que pos-
sui uma espessura de cerca de 330 km e temperatura próxima de 5.800 K. Sua 

10 Movimentação das diferentes partes do gás que ocorre devido à diferença de densidade que surge em 
virtude de seu aquecimento. A porção de gás mais quente, das regiões interiores, tem densidade menor 
e por isso sobe. Enquanto, as porções de gás das partes mais externas que estão com a uma temperatura 
mais baixa, e mais densas, descem.

11	 Quantidade	de	energia	bem	definida.	

http://astro.if.ufrgs.br/esol/esol.htm
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aparência é da superfície de um líquido em ebulição, cheio de grânulos (bolhas). 
Essas bolhas, nada mais são que os topos das colunas convectivas formadas na 
zona convectiva. É por meio dessas colunas que o gás quente das camadas in-
teriores sobe e libera energia térmica nas camadas superiores. A tal fenômeno 
dá-se o nome de granulação fotosférica. Outro fenômeno que ocorre na fotosfera, 
e que pode ser visto até mesmo a olho nu, é o das manchas solares, caracterizado 
por regiões irregulares que aparecem mais escuras do que a fotosfera que está ao 
seu redor. As manchas, com dimensões aproximadas entre 1.500 a 150.000 km, 
apresentam-se mais escuras devido ao fato de ter temperatura mais baixa, por 
isso, são menos luminosas. Elas são constituídas de duas regiões: a umbra, parte 
central mais escura, com temperatura em torno de 3.800 K, e a penumbra, parte 
um pouco mais clara circundando a umbra e com temperaturas intermediárias 
entre as da umbra e das demais regiões da fotosfera.

Figura 14: Imagens da fotosfera

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/esol/esol.htm>.

Devido à existência das manchas solares, foi possível determinar o período 
de rotação do Sol. Isso deve-se ao fato do movimento das manchas solares, mais 
rápido no equador do que nos polos, o que demonstra que o Sol gira mais rápido 
no equador (período em torno de 25 dias) do que nos polos (período em torno de 
32 dias). Essa diferença na rotação não é tão estranha, considerando que o Sol é 
um corpo fluido, não rígido.

A cromosfera (Figura 15) é a região de coloração tipicamente avermelhada 
e localizada acima da fotosfera, camada que só pode ser visualizada durante as 
eclipses solares ou com instrumentos apropriados, tem temperatura que cresce 
da base para o topo, onde chega a cerca de 40.000 K, e espessura entre 6.000 
a 15.000 km, aproximadamente. O aquecimento da cromosfera deve-se a outra 

http://astro.if.ufrgs.br/esol/esol.htm
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fonte de energia que não são os fótons produzidos no núcleo. Isso é explicado pelo 
fato de sua temperatura ser maior que a da fotosfera. Se a transmissão da ener-
gia fosse dada por fótons observar-se-ia o contrário. Hoje em dia, acredita-se que 
a fonte de energia, responsável pelo aquecimento da cromosfera, são os campos 
magnéticos12 variáveis formados na fotosfera e transportados para a coroa por 
correntes elétricas. Nessa região, a cromosfera, ocorre o fenômeno das espículas 
(Figura 16), que são jatos ou colunas de matéria atingindo cerca de 8.000 km de 
altura e que duram entre 5 e 15 minutos.

  Figura 15: Imagem da cromosfera

   Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/esol/esol.htm>.

A coroa é a camada mais externa e mais rarefeita da atmosfera solar. Assim 
como na cromosfera, a coroa só pode ser observada durante os eclipses totais do 
Sol e sua temperatura é da ordem de 1 milhão de Kelvin. Acredita-se que essa 
temperatura deve ter origem no mesmo processo físico que aquece a cromosfera: 
transporte de energia por correntes elétricas13 induzidas por campos magnéticos 
variáveis.

Na coroa, surge o vento solar (Figura 17), que é um fluxo contínuo de par-
tículas emitidas da coroa e fazem com que haja perda de massa por parte do Sol. 
Esse vento atinge a Terra e é capturado pelo campo magnético terrestre forman-

12 Região do espaço onde se manifesta o magnetismo, pelas chamadas ações magnéticas. Essas ações veri-
ficam-se	a	distância	e	apenas	algumas	substâncias	são	influenciadas	pelo	campo	magnético.

13 Fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Sabe-se que, microscopicamente, as cargas 
livres estão em movimento aleatório devido à agitação térmica. Apesar desse movimento desordenado, 
ao	estabelecermos	um	campo	elétrico	na	região	das	cargas,	verifica-se	um	movimento	ordenado	que	se	
apresenta superposto ao primeiro. Esse movimento recebe o nome de movimento de deriva das cargas 
livres.

http://astro.if.ufrgs.br/esol/esol.htm
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do o cinturão de Van Allen na magnetosfera terrestre. Como esse cinturão faz 
com que as partículas carregadas do vento solar entrem na atmosfera terrestre 
apenas pelos polos, forma-se um fenômeno luminoso denominado aurora. Outro 
fenômeno que ocorre na atmosfera do Sol (cromosfera e coroa) é a proeminência. 
Ele nada mais é do que colunas de gases mais frios que a região circundante e 
que parecem se afastar ou se aproximar da cromosfera com grande velocidade. 
Quando elas atingem a Terra causam danos às redes elétricas e a satélites arti-
ficiais.

Figura 16: Imagem de espícula                                Figura 17: Imagem de vento solar

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/esol/esol.htm>. 

A atividade do Sol não é constante. Ela se repete numa periodicidade da or-
dem de 11 anos. Quando ele alcança um ponto máximo, momento em que os fenô-
menos solares são mais frequentes, ocorrem grandes explosões na cromosfera e 
na coroa com gigantescas liberações de energia. Essa período  é dito época de Sol 
ativo. No momento em que a atividade é mínima, o Sol é denominado Sol calmo. 
Atualmente, o Sol  está em período em que não apresenta mancha nenhuma, ou 
seja, em um período de calmaria.

Estima-se que daqui a cerca de 1,1 bilhão de anos o Sol aumentará seu 
brilho em cerca de 10%, ocasionado uma elevação da temperatura aqui da Terra. 
Isso acarretará num aumento de vapor d’água na atmosfera. Ao se passar mais 
2,5 bilhões de anos, o brilho solar será em torno de 40% a mais que atual, fazendo 
com que toda a água dos oceanos evapore tornando o efeito estufa exacerbado. Ao 
se tornar uma gigante vermelha, o Sol perderá parte de sua massa fazendo com 
que a Terra se afaste, passando a orbitar próximo à órbita de Marte.

http://astro.if.ufrgs.br/esol/esol.htm
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Retomando e aprofundando o texto

1. “O Sol é a estrela mais próxima de nós, situada a uma distância média de 
149.600.000 km da Terra. Nossa fonte de energia, luz e vida tem brilho mui-
to intenso, que chega a ser aproximadamente 200 bilhões de vezes maior 
que o brilho da estrela Sirius (a estrela mais brilhante no céu noturno), além 
de um intenso campo gravitacional ao seu redor, causado por sua grande 
massa (aproximadamente 330.000 massas terrestres). [...] Embora pareça 
tão grande, brilhante e massivo, o Sol na verdade é uma estrela bastante 
comum. Seu raio é aproximadamente 109 vezes maior que o da Terra, [...] 
e possui uma temperatura de 15.000.000 K no seu centro.” Com base nesse 
texto, marque a alternativa correta:

(   )  O Sol vai morrer antes da estrela Sirius.
(   )   A morte do sol gerará um buraco negro.
(   )  O campo gravitacional do Sol que o faz ser o astro central do Sistema 

Solar.
(   )  A estrela Sirius é maior do que o Sol.

2. Comente cada região do Sol.

3. O Sol é uma estrela de aproximadamente 5 bilhões de anos e brilhará ainda 
por mais 5 bilhões de anos. O que irá acontecer com o Sol no final de sua 
existência?

4. Do ponto de vista químico, o Sol é formado por 73% de hidrogênio, 25% de 
hélio e 2% de outros elementos. No núcleo do Sol ocorre atritos constantes 
entre as partículas de hidrogênio, o que é responsável pela fusão nuclear, 
que transforma massa em energia. Descreva como ocorre essa fusão nuclear. 

5. O que são as manchas solares?



O Sistema Solar14

O Sistema Solar é o conjunto composto pelo Sol, pelos oito pla-
netas com suas luas e anéis, além dos planetas anões, asteroi-
des e cometas. Nesse conjunto que está localizado a aproxima-
damente 30.000 anos-luz do centro da Via Láctea, o Sol (Figu-

ra 18) é o corpo dominante. Ele representa 99,9% da massa do sistema. 
Os planetas que orbitam ao redor do Sol estão, aproximadamente, no 
mesmo plano e giram no mesmo sentido. Além disso, quase todos apre-
sentam um movimento em torno do seu próprio eixo no mesmo sentido 
da translação em torno do Sol.

            Figura 18: Imagem do Sol

               Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm>.

14 Sugere-se que, concomitantemente ao estudo deste texto, sejam trabalhados os seguintes conceitos 
físicos: Lei da Gravitação Universal de Newton, leis de Kepler, força de atrito, aceleração gravitacional, 
conservação do momentum angular, fases da matéria, movimento circular, termometria, efeito estufa, 
velocidade angular e campo magnético.

O

http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
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Os movimentos de translação dos planetas em torno do Sol ocorrem de 
acordo com três leis estabelecidas por Johannes Kepler.15

a) Lei das Órbitas, que estabelece que os planetas giram ao redor do Sol, 
em órbitas elípticas,16 com o Sol ocupando um dos focos;

b) Lei das Áreas, que relaciona a velocidade do planeta e sua proximidade 
com o Sol. Quando o planeta está próximo da nossa estrela sua velocida-
de é maior do que quando se encontra mais distante, assim, o segmento 
que une um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais;

c) Lei Harmônica, que afirma existir uma relação constante entre o cubo 
da distância média de um planeta ao Sol e o quadrado do seu período 
de translação.Com isso, a terceira lei de Kepler tem uma importância 
fundamental para se calcular a distância média ou o período orbital dos 
planetas.

Verifica-se que essas três leis também regem o movimento de todos os cor-
pos celestes que fazem parte do Sistema Solar . O fato de os planetas estarem no 
mesmo plano, girarem ao redor do Sol na mesma direção e, também, girarem em 
torno de si mesmos, levou os astrônomos a crer na hipótese de o Sistema Solar 
ter se formado de uma mesma grande nuvem de partículas em rotação, a nebu-
losa17 solar. Essa hipótese propõe que uma nuvem de gás interestelar colapsou. 
À medida que ela colapsava, a rotação da nuvem aumentava por conservação do 
momentum angular,18 isso fez com que a massa de gás rotante assumisse uma 
forma discoidal, tendo o Sol como a grande concentração central. Logo após o 
colapso da nuvem, ela começou a esfriar e somente a protoestrela19 central man-
teve sua temperatura. Esse resfriamento ocasionou a condensação da parte do 
material interestelar restante da nuvem, dando origem aos planetesimais. Com 
o passar do tempo, os planetesimais cresceram por acumulação de matéria na 
sua superfície e originaram os núcleos planetários. Nas partes mais externas e 
frias do Sistema Solar, onde o material condensado da nebulosa continha silica-
tos20 e gelo, esses núcleos cresceram muito. Isso lhes possibilitou atrair grande 
quantidade de gás ao seu redor (hidrogênio e hélio) existente na nebulosa solar, 
originando assim os planetas jovianos. Nas partes mais internas e quentes, 
existiam apenas silicatos, assim, os núcleos planetários não puderam crescer 
muito e originaram os planetas terrestres.

15 Astrônomo alemão (1571-1630).
16 As elipses são curvas geométricas fechadas  que obedecem à seguinte propriedade: se P é um ponto 

qualquer da elipse e F e F’ são seus focos , então tem-se que PF + PF’ = constante.
17 Nuvens de gás e poeira cósmica.
18 Grandeza física que tem relação com a distribuição da massa de um corpo ao redor de um eixo de rota-

ção e sua velocidade angular.
19 Termo utilizado para designar uma estrela em formação.
20 Materiais constituintes das rochas.
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São quatro os planetas terrestres: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles 
têm massa e tamanho pequenos, porém sua densidade é alta (aproximadamente 
5g/cm3) em virtude da presença de materiais pesados como rochas, silicatos, óxi-
dos, níquel e ferro na sua composição química. A temperatura, nesses planetas, 
é relativamente alta devido à proximidade com o Sol.

Todos os planetas terrestres têm atmosfera gasosa. Atmosfera que se 
formou ao longo do tempo geológico, ou seja, esses planetas se formaram sem  
atmosferas extensas. Ela se formou a partir dos gases que escapavam do in-
terior do planeta e dos impactos dele com cometas, o que liberou componentes 
para atmosfera. Suas superfícies são, atualmente, bem definidas, porém sofre-
ram alterações após a sua formação, determinando o rejuvenescimento da crosta. 
Os agentes causadores do rejuvenescimento são: atividade geológica,21 erosão22 
e crateramento,23 o que permite estimar a idade do planeta, pois o número de 
crateras de impacto é proporcional ao tempo decorrido desde que a superfície foi 
exposta. Assim, um planeta com muitas crateras é bastante antigo.

As estruturas internas dos planetas terrestres são divididas da seguinte 
forma: crosta, a superfície do planeta; localizado logo abaixo da superfície, man-
to, basicamente formado por rochas; núcleo exterior localizado mais internamen-
te, região que contém ferro líquido, núcleo interior que contém ferro e níquel 
sólido, localiado na parte central.

Os planetas jovianos também são chamados de gigantes devido ao seu gran-
de tamanho e à grande quantidade de massa. Porém, como apresentam constitui-
ção química formada por elementos leves, como hidrogênio, hélio, água, CO2, me-
tano e amônia, sua densidade é baixa (aproximadamente 1g/cm3). Por estarem 
localizados distantes do Sol, tais planetas têm temperatura baixa. Essa grande 
distância também permite que haja muitos satélites orbitando ao seu redor.

Saturno, Júpiter, Urano e Netuno formam o grupo de planetas jovianos. 
Neles a atmosfera é totalmente diferente daquela encontrada em planetas ter-
restres. Ela é plenamente dominada pelos gases mais leves e comuns (hélio e hi-
drogênio), que foram retidos na época de formação do Sistema Solar. Não existe, 
nesses planetas, nenhuma superfície sólida e sua estrutura interna divide-se em: 
hélio e hidrogênio molecular gasoso, na parte superficial; hidrogênio molecular 
líquido, logo abaixo; hidrogênio líquido atômico, um pouco mais profundo, hidro-
gênio metálico na camada logo acima do núcleo; e, bem no centro, um núcleo de 
ferro e silicato líquido.

21 Compreende vulcanismo e atividade tectônica e depende da quantidade de calor interno do planeta.
22 Resultado da ação da atmosfera ou hidrosfera.
23 Crateras aparecem em todos os planetas terrestres e em quase todos os satélites do Sistema Solar. Elas 

podem ter origem vulcânica ou de impacto.



36  

Iniciação à astronomia

Retomando e aprofundando o texto

1. Durante aproximados 20 anos, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe realizou 
rigorosas observações dos movimentos planetários, reunindo dados que servi-
ram de base para o trabalho desenvolvido, após sua morte, por seu discípulo, o 
astrônomo alemão Johannes Kepler (1571-1630). Kepler, possuidor de grande 
habilidade matemática, analisou cuidadosamente os dados coletados por Tycho 
Brahe, ao longo de muitos anos, e estabeleceu três leis para o movimento dos 
planetas. Apresentamos, a seguir, o enunciado das três leis de Kepler.
1a lei de Kepler: cada planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol, 
da qual o Sol ocupa um dos focos.
2a lei de Kepler: o raio vetor (segmento de reta imaginário que liga o Sol ao 
planeta) “varre” áreas iguais, em intervalos de tempo iguais.
3a lei de Kepler: os quadrados dos períodos de translação dos planetas em 
torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas.
Com base no exposto comente as afirmativas:  
a. A velocidade média de translação de um planeta em torno do Sol é direta-

mente proporcional ao raio médio de sua órbita.
b. O período de translação dos planetas em torno do Sol não depende da mas-

sa.
c. Quanto maior o raio médio da órbita de um planeta em torno do Sol, maior 

será o período de seu movimento.
d. A 2a lei de Kepler assegura que o módulo da velocidade de translação de um 

planeta em torno do Sol é constante.
e. A velocidade de translação da Terra em sua órbita aumenta, à medida que 

ela se aproxima do Sol e diminui, à medida que ela se afasta.
f. Os planetas situados à mesma distância do Sol devem ter a mesma massa.
g. A razão entre os quadrados dos períodos de translação dos planetas em 

torno do Sol e os cubos dos raios médios de suas órbitas apresenta um valor 
constante.

2. Um planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol.
 Nessas condições pode-se afirmar que a velocidade de translação desse plane-

ta é: 
a. Maior quando se encontra mais longe do Sol.
b. Maior quando se encontra mais perto do Sol. 
c. Menor quando se encontra mais perto do Sol. 
d. Constante em toda a órbita.
e. As alternativas A e C estão corretas.
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3. Certo cometa desloca-se ao redor do Sol. Levando-se em conta as leis de  
Kepler, pode-se com certeza afirmar que:
a. A trajetória do cometa é uma circunferência, cujo centro o Sol ocupa.
b. Num mesmo intervalor de tempo ∆t, o cometa descreve a maior área, entre 

duas posições e o Sol, quando está mais próximo do Sol.
c. A razão entre o cubo do seu período e o cubo do raio médio da sua trajetória 

é uma constante. 
d. O cometa, por ter massa bem menor que a do Sol, não é atraído por ele.
e. O raio vetor que liga o cometa ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais.

4. A tabela a seguir ilustra uma das leis do movimento dos planetas: a razão en-
tre o cubo da distância D de um planeta ao Sol e o quadrado do seu período de 
revolução T em torno do Sol é constante. O período é medido em anos e a dis-
tância em unidades astronômicas. Suponha que o Sol esteja no centro comum 
das órbitas circulares dos planetas.

5. PLANETA MERCÚRIO VÊNUS TERRA MARTE JÚPITER SATURNO

T2 0,058 0,378 1,00 3,5 141 868

D3 0,058 0,378 1,00 3,5 141 868

Um astrônomo amador supõe ter descoberto um novo planeta no sistema so-
lar e o batiza como planeta X. O período estimado do planeta X é de 125 anos. 
Com base nas informações apresentadas determine:
a. A distância do planeta X ao Sol em UA.
b. A razão entre a velocidade orbital do planeta X e a velocidade orbital da 

Terra.

6. Explique a diferença entre os planetas terrestres e os planetas jovianos.  
Cite-os.



Principais características dos planetas 
do Sistema Solar

Mercúrio

ercúrio (Figura 19) é o planeta mais próximo do Sol e também 
aquele que gira mais rápido em torno dessa estrela. Isso fez 
com que os romanos o chamassem de Mercúrio, nome do men-
sageiro dos deuses.

Figura 19: Imagem do planeta Mercúrio

Fonte: disponível em: <https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mercury>.

Esse Planeta apresenta uma enorme discrepância entre as suas 
temperaturas diurna e noturna. Atinge a marca de 430 oC, aproxima-
damente, durante o dia e chega a aproximadamente, -175 oC à noite, 
fenômeno que ocorre devido à falta de atmosfera, pois a energia térmica 
que chega do Sol durante o dia não perdura  à noite. Mercúrio é conside-
rado o planeta dos extremos; é o menor de todos e o que tem a superfície 
mais antiga. Sua composição química é parecida com a da Terra. O nú-
cleo ocupa cerca de 75% do raio do planeta e suas camadas externas são 
compostas principalmente por rochas silicadas. O Quadro 2 apresenta 
outros dados de Mercúrio.

M

https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mercury
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Quadro 2: Algumas características de Mercúrio

Satélites naturais Nenhum
Distância média do Sol 57,8 milhões de quilômetros
Período de rotação 58,6 dias terrestres
Período orbital 87,9 dias terrestres
Diâmetro equatorial 4.879,4 quilômetros
Massa Aproximadamente 5% da massa da Terra
Gravidade 2,78 m/s2

Temperatura média na superfície 179 oC

Fonte: elaborado pelos autores .

Vênus

O planeta Vênus (Figura 20) é o corpo celeste mais brilhante no céu notur-
no terrestre, com exceção do Sol e da Lua. Sua massa é cerca de 82% da massa 
da Terra e tem temperatura média bastante elevada, cerca de 480oC. Essa alta 
temperatura, que faz o planeta ser mais quente do que Mercúrio, deve-se à gran-
de concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Esse gás é responsável por 
reter o calor e ocasionar o fenômeno denominado efeito estufa,24 além de propor-
cionar uma pressão atmosférica na superfície do planeta, aproximadamente, 92 
vezes maior que a da Terra ao nível do mar.

                                   Figura 20: Imagem do planeta Vênus

24	 Um	processo	que	ocorre	quando	uma	parte	da	radiação	solar	refletida	pela	superfície	do	planeta	é	ab-
sorvida por determinados gases presentes na atmosfera.
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Vênus leva 224,65 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor do 
Sol. O seu dia corresponde a 243 dias terrestres e gira no sentido contrário ao dos 
demais planetas do Sistema Solar. Éo planeta mais próximo da Terra (cerca de 
41 milhões de quilômetros), conhecido como planeta irmão e apresenta tamanho, 
massa e densidade similares aos da Terra. Entretanto, outras características 
– ausência de oceanos, estrutura e composição atmosférica, temperatura, por 
exemplo – diferenciam-no bastante da Terra.

A superfície de Vênus é relativamente jovem, estima-se que tenha sido 
completamente refeita entre 300 e 500 milhões de anos. Sua topografia constitui-
-se de vastas planícies cobertas por fluxos de lavas e de regiões montanhosas. Na 
superfície, encontra-se um grande número de crateras de impacto, além de um 
número ainda maior de vulcões. O Quadro 3 apresenta outros dados de Vênus.

Quadro 3: Algumas características de Vênus

Satélites naturais Nenhum
Distância média do Sol 108,2 milhões de quilômetros
Período orbital 224,7 dias terrestres
Período de rotação 116,75 dias terrestres
Diâmetro equatorial 12.103 quilômetros
Massa Aproximadamente 82% da massa da Terra
Gravidade 8,87 m/s2

Temperatura média na superfície 482 oC

Fonte: elaborado pelos autores.

Terra

O nosso planeta (Figura 21) é o único onde, comprovadamente até o mo-
mento, existe vida. É o terceiro planeta na ordem de distância do Sol, está a, 
aproximadamente, 150 milhões de quilômetros dessa estrela. Move-se no siste-
ma a uma velocidade de 107.200 km/h. Fazendo com que leve pouco mais que 
365 dias para girar em torno do Sol (365,256 dias) e aproximadamente 24 horas 
para efetuar uma rotação completa (23,9345 horas). Cerca de 70% da superfície 
é coberta por água, na forma de oceanos, rios e lagos. 
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                                    Figura 21: Imagem do planeta Terra

Fonte: disponível em <https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth>

O núcleo da Terra é composto por níquel derretido girando rapida-
mente, isso provoca um extenso campo magnético que, com a atmosfera, 
nos protege de praticamente toda a radiação nociva proveniente do Sol 
e de outras estrelas. A atmosfera terrestre consiste-se de uma camada 
gasosa, composta principalmente por nitrogênio e oxigênio. Essa camada, 
além de nos proteger das radiações estelares, também nos protege dos 
choques com meteoros e evita o resfriamento mais intenso da superfície à 
noite. O Quadro 4 apresenta outros dados da Terra.

Quadro 4: Algumas características da Terra

Satélites naturais Lua
Distância média do Sol 149,59 milhões de quilômetros
Diâmetro equatorial 12.756,2 quilômetros
Massa 5,9736 x 1024 quilogramas
Gravidade 9,81 m/s2

Temperatura média na superfície 14,8 oC
Fonte: elaborado pelos autores.

https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth
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Marte

Marte, (Figura 22) também é conhecido como o planeta vermelho graças à 
coloração avermelhada de suas rochas e solo, é o quarto planeta a partir do Sol e 
recebeu esse nome dos romanos em honra ao seu deus da guerra. Quanto à tem-
peratura, Marte apresenta uma variação entre 35 oC e –140 oC. Sua superfície é 
cheia de crateras vulcânicas, o que leva a crer que lá houve diversos vulcões em 
atividade. A atmosfera marciana é muito diferente da existente na Terra. Além de 
ser extremamente rarefeita, ela é composta principalmente por dióxido de carbo-
no, apresentando também traços de nitrogênio, argônio, oxigênio, água e neônio. 

                                       Figura 22: Imagem do planeta Marte

                                             Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm>.

O Quadro 5 apresenta outros dados de Marte.

Quadro 5: Algumas características de Marte

Satélites naturais Fobo e Deimos
Distância média do Sol 227,8 milhões de quilômetros
Período de rotação 24 horas, 37 minutos e 23 segundos terrestres
Período orbital 686,971 dias terrestres
Diâmetro equatorial 6.792,4 quilômetros
Massa 6,4174 x 1023 quilogramas
Gravidade 3,711 m/s²
Temperatura média na superfície -63 oC

Fonte: elaborado pelos autores

http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
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Júpiter

Maior planeta em volume e também em massa, Júpiter (Figura 23) é o 
quinto planeta a partir do Sol. Seu volume é aproximadamente mil vezes maior 
do que o da Terra e tem 66 satélites conhecidos, um deles, Ganymede, é a maior 
lua do Sistema Solar, com um diâmetro de 5.262,4 quilômetros.

Algo que sempre intrigou os astrônomos foi a grande mancha vermelha 
(Figura 24) desse planeta. As imagens captadas pelas sondas espaciais que pas-
saram muito próximas a Júpiter esclareceram que se tratava de uma espécie de 
tempestade ou furacão circular na atmosfera. Essa atmosfera é composta princi-
palmente de hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de metano, amônio, 
vapor d’água e outros componentes, atingindo grandes profundidades. A estrutu-
ra interna do planeta encontra-se aproximadamente assim organizada: no cen-
tro, há um núcleo sólido composto de gelo, na sequência, por causa da baixíssima 
temperatura, encontram-se camadas de hidrogênio metálico, assim como hidro-
gênio e hélio líquidos, o que impossibilita pousos no planeta.

Figura 23: Imagem do planeta Júpiter                         Figura 24: Imagem da grande mancha vermelha

Fonte: disponível em <https://solarsystem.nasa.
gov//multimedia/display.cfm?IM_ID=9523>.

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.
htm>.

Júpiter também tem um sistema de anéis. Ao contrário dos complexos 
anéis de Saturno, esse sistema compreende apenas um anel com estrutura quase 
uniforme. Sua composição tem partículas de poeira muito pequenas – algo do 
tamanho de partículas de fumaça de cigarro. A origem do anel é devida ao bom-
bardeamento de micrometeoros vindos das minúsculas luas que orbitam dentro 
do anel. O Quadro 6 apresenta outros dados de Júpiter.

https://solarsystem.nasa.gov//multimedia/display.cfm?IM_ID=9523
https://solarsystem.nasa.gov//multimedia/display.cfm?IM_ID=9523
http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
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Quadro 6: Algumas características de Júpiter

Satélites naturais 66
Distância média do Sol 778,33 milhões de quilômetros
Período de rotação 9 horas, 50 minutos e 33 segundos terrestres
Período orbital 11,8592 anos terrestres
Diâmetro equatorial 142.984 quilômetros
Massa 1,8986 x 1027 quilogramas
Gravidade 24,79 m/s²
Temperatura média na superfície -121 oC

Fonte: elaborado pelos autores.

Saturno

Saturno (Figura 25), o sétimo planeta do Sistema Solar, tem seus polos 
achados devido à grande velocidade de rotação, também se destaca pelos anéis 
que estão próximos à superfície. O sistema de anéis de Saturno faz do planeta 
um dos mais belos corpos do nosso sistema. Os anéis são compostos principal-
mente por partículas de gelo com uma quantidade menor de detritos rochosos e 
poeira. Estima-se que os anéis possam ter sido formados de satélites maiores que 
foram despedaçadas por colisões de cometas e meteoroides.

                                Figura 25: Imagem do planeta Saturno

                                       Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm>.

http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
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A atmosfera saturniana é, principalmente, composta por hidrogênio, com 
pequenas quantidades de hélio e metano. Sua estrutura e composição são muito 
semelhantes às de Júpiter: núcleo sólido, hidrogênio metálico, hidrogênio e hélio 
líquido. Ainda como Júpiter, Saturno tem várias luas orbitando ao seu redor; 
são 62 conhecidas, dos quais 53 comnome oficial. Isso não inclui as centenas de 
pequenos satélites compreendendo os anéis. Titã, seu maior satélite e o segundo 
maior do Sistema Solar, é maior do que o planeta Mercúrio e o único satélite que 
contém uma atmosfera substancial. Curiosamente, apesar de ser um planeta gi-
gante, sua densidade é menor do que a da água. Assim, se colocássemos Saturno 
em um imenso recipiente com água, ele boiaria. É o planeta com menor densida-
de do Sistema Solar. O Quadro 7 apresenta outros dados de Saturno.

Quadro 7: Algumas características de Saturno

Satélites naturais 62
Distância média do Sol 1.429.400.000 milhões de quilômetros
Período de rotação 10 horas, 39 minutos e 25 segundos terrestres
Período orbital 29,4571 anos terrestres
Diâmetro equatorial 120.536 quilômetros
Massa 5,6846 x 1026 quilogramas
Gravidade 10,44 m/s²
Temperatura média na superfície -139 oC

Fonte: elaborado pelos autores.

Urano

Com baixíssima temperatura média, Urano (Figura 26) é um planeta di-
ferente dos demais pelo fato de ser inclinado para o lado. Acredita-se que sua 
posição deve-se a uma colisão com um corpo do tamanho de um planeta no início 
da formação do Sistema Solar. Em seu centro está localizado um núcleo rochoso 
envolvido por gelo. A atmosfera é composta por hidrogênio, hélio, além de gás 
metano. A absorção da luz solar nas camadas superiores faz com que esse plane-
ta apresente-se com coloração azul-esverdeada, talvez por isso tenha recebido o 
nome de divindade que personifica os céus. Assim como Júpiter, Saturno e Netu-
no, Urano tem um sistema de anéis e um grande número de satélites orbitando 
ao seu redor. 
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                                               Figura 26: Imagem do planeta Urano

Fonte:  imagem da advanced camera for surveys do Hubble. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)#/
media/File:Uranus_clouds.jpg>.

O Quadro 8 apresenta outros dados de Urano.
 

Quadro 8: Algumas característica do planeta Urano

Satélites naturais 27
Distância média do Sol 2.870.990.000 milhões de quilômetros
Período de rotação 17 horas, 4 minutos e 24 segundos terrestres
Período orbital 84,323 anos terrestres
Diâmetro equatorial 51.118quilômetros
Massa 8,686 x 1025 quilogramas
Gravidade 8,69 m/s²
Temperatura média na superfície -220 oC

Fonte: elaborado pelos autores.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)#/media/File:Uranus_clouds.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)#/media/File:Uranus_clouds.jpg
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Netuno

Por estar a uma grande distância da Terra (cerca de 4,3 bilhões de quilô-
metros) e um tamanho não muito grande (cerca de 60 vezes o da Terra), Netuno 
(Figura 27) não pode ser visto do nosso planeta a olho nu. Ele é o planeta mais 
externo dos gigantes de gás. De cor verde-azulada, tem composição parecida com 
a de Urano. Seus primeiros dois terços são compostos de uma mistura de pedra 
fundida, água, amônia líquida e metano. O terço externo é uma mistura de gases 
aquecidos, incluindo hidrogênio, hélio, água e metano, que é o que confere a Ne-
tuno sua cor nuvem azulada.

Em Netuno existem várias grandes manchas escuras, que correspondem 
a gigantescos sistemas de temperatura. A maior delas é conhecida como a gran-
de mancha escura (Figura 28), que tem o tamanho aproximado ao da Terra e é 
semelhante à grande mancha vermelha de Júpiter. Apesar de distante do Sol, 
tem uma temperatura média equivalente à verificada em Urano, pois consegue 
emitir mais energia que recebe.

Figura 27: Imagem do planeta Netuno                       Figura 28: Imagem da grande mancha escura

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.
htm>.

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.
htm>.

O planeta tem um conjunto de quatro anéis estreitos e muito lânguidos, 
além de 13 satélites naturais orbitando ao seu redor. O Quadro 9 apresenta ou-
tros dados de Netuno.

http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
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Quadro 9: Algumas características de Netuno

Satélites Naturais 14
Distância média do Sol 4.502.895.908,07 milhões de quilômetros
Período de rotação 16 horas e 4 minutos terrestres
Período orbital 164,79 anos terrestres
Diâmetro equatorial 49.528 quilômetros
Massa 1,024 x 1026 quilogramas
Gravidade 11,15 m/s²
Temperatura média na superfície -199,15 oC

Fonte: elaborado pelos autores.

Plutão, que por sete décadas ficou conhecido como o nono planeta e o mais 
distante em órbita do Sol, passou a ser classificado como um planeta anão. De 
acordo com a definição da União Astronômica Internacional, para que um corpo 
celeste seja considerado um planeta, ele deve ter massa suficiente para que sua 
própria gravidade supere as forças de corpo rígido de modo que assuma uma 
forma de equilíbrio hidrostático (quase esférica) e consiga limpar a vizinhança 
em torno de sua órbita. No caso de Plutão, o fator principal que mais contribuiu 
para sua reclassificação foi que se constatou a existência de diversos objetos de 
tamanhos comparáveis ao dele na região do Sistema Solar que ocupa, o chama-
do Cinturão de Kuiper. Assim, Plutão (32,32 UA do Sol) juntamente com Ceres 
(localizado na região entre Marte e Júpiter, à uma distância de 2,766 UA do 
Sol), UB313 (Éris, localizado no Cinturão de Kuiper, 67,668 UA de distância do 
Sol), Haumea (localizado um pouco mais de 43 vezes a distância da Terra ao 
Sol (43,335 UA), no Cinturão de Kuiper) e Makemake (também localizado no 
Cinturão de Kuiper, é o terceiro maior, 45,791 UA do Sol) formam o conjunto de 
planetas anões do Sistema Solar.

O termo planeta anão poderá vir a ser aplicado a várias dezenas de ou-
tros corpos do Sistema Solar (entre eles 3 asteroides e 20 transneptunianos) que 
aguardam mais estudos para que possam ser categorizados como planetas anões 
ou corpos menores do Sistema Solar.

Encontram-se ainda no Sistema Solar, os asteroides ou planetoides (Figura 
29). São objetos rochosos e metálicos que giram ao redor do Sol. Devido ao seu pe-
queno tamanho não podem ser considerados planetas, geralmente, apresentam 
um diâmetro com cerca de 1.000 quilômetros. Poucos atingem tamanho maior da 
ordem de 200 quilômetros. São encontrados entre as órbitas dos planetas Terra e 
Saturno. Alguns deles têm órbitas que atravessam o caminho da Terra e atingi-
ram o nosso planeta no passado. Existe a hipótese de que o impacto de um corpo 
celeste como um asteroide com a Terra ocasionou o desaparecimento dos dinos-
sauros há 65 milhões de anos. De acordo com essa ideia, a nuvem de pó levan-
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tada na atmosfera pelo choque teria encoberto o Sol durante meses, provocando 
um resfriamento intenso. Esse resfriamento foi o responsável pela morte de um 
grande número de animais e vegetais, que serviam de alimento aos animais de 
maior porte. Isso teria provocado sua extinção.  

Fugura 29: Imagens de asteroides

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm>.  

Asteroides que estão em uma trajetória de colisão com a Terra são chama-
dos de meteoroides. Quando um meteoroide penetra na atmosfera terrestre em 
alta velocidade, o atrito entre ele e os gases que compõem a atmosfera provoca 
um fenômeno chamado meteoro,25 popularmente conhecido como estrela cadente.

Além dos planetas, satélites, planetas anões e asteroides, encontramos no 
Sistema Solar os cometas (Figura 30). São pequenos corpos celestes, frágeis e 
irregulares, que giram ao redor do Sol. Eles descrevem órbitas elípticas e por 
várias vezes muito alongadas. Possuem, no núcleo, uma mistura de gases e par-
tículas sólidas, em que predomina o gelo. Sua densidade é pequena, o que faz com 
que não perturbem as órbitas dos planetas ao se aproximarem delas. À medida 
que um cometa se aproxima do Sol, forma-se uma cauda e uma cabeleira, fenô-
meno devido à radiação solar que aquece seu núcleo e provoca liberação de gás 
do gelo lá existente.

25 São todos os corpos celestes que entram na atmosfera da Terra em altíssima velocidade e são aquecidos 
pelo atrito com as moléculas do ar tornando-se incandescentes.

http://astro.if.ufrgs.br/ssolar.htm
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Figura 30: Imagem de um cometa

Fonte: disponível em: <https://solarsystem.nasa.gov//planets/profile.cfm?Object=Comets>.

Em nosso sistema, existem vários cometas, como o Hale-Bopp, West ou 
Mueller, que pôde ser visualizado aqui da Terra em 1993, o Hyakutaki, visto em 
1996, mas o mais famoso é o cometa periódico Halley, que cruza a órbita da Terra 
a cada 76 anos. Sua última aparição foi em 1986 e poderá ser visto novamente 
em 2062.

Os astrônomos descobriram que os cometas estão em um local chamado nu-
vem de Oort, localizado além de Plutão, que marca o fim do Sistema Solar. Essa 
nuvem, assim como os planetas, gira em torno do Sol. Os cometas que estão nela, 
eventualmente, são atraídos para o interior do Sistema Solar. Se ingressarem e 
forem atraídos por Júpiter ou Saturno eles se transformam em cometas periódi-
cos. Porém, se essa atração não ocorrer cruzarão o Sistema Solar uma única vez.

Retomando e aprofundando o texto

1. Quais planetas têm satélites naturais? Quantos cada um tem?

2. Depois do Sol e da Lua, qual corpo celeste mais brilhante no céu noturno 
terrestre?

3. Por que Vênus é conhecido por planeta irmão?

4. Qual o planeta tem a maior satélite natural?

5. O sistema de anéis de Saturno faz do planeta um dos mais belos corpos do 
nosso sistema. Como esses anéis foram formados? De que são compostos?

https://solarsystem.nasa.gov//planets/profile.cfm?Object=Comets
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6. Qual planeta do Sistema Solar tem densidade menor que a densidade da 
água?

7. Levando em conta que temos planetas formados por rochas e outros forma-
dos por gases, qual o planeta de maior massa do Sistema Solar?

8. Por que Plutão deixou de ser considerado um planeta? O que significa ser um 
planeta anão? Cite outros planetas anões?

9. O que são asteroides e planetoides?

10. O que são cometas? Em qual região do Universo podem ser encontrados?

11. Monte um quadro ou tabela comparativa entre os planetas. Na tabela de-
verão constar: período de rotação (em dia terrestres), período de translação 
(anos terrestres), temperatura média (ºC), número de satélites naturais e o 
valor da aceleração da gravidade.

12. Em uma escala de 10 cm: 1 UA, determine a distância e faça uma maquete:
a. Sol – Mercúrio
b. Sol – Vênus
c. Sol – Terra
d. Sol – Marte
e. Sol – Netuno 
f. Sol – Urano 
g. Sol – Júpiter
h. Sol – Plutão
i. Sol – Saturno
j. Terra – Lua



O planeta Terra26

Origem e evolução

credita-se que o planeta Terra, o terceiro planeta do sistema 
Solar por ordem de distância do Sol, tenha se originado no mes-
mo período de formação do Sol e dos demais planetas do nosso 
sistema. A hipótese de que um grande colapso, ocorrido há cerca 

de 5 bilhões de anos, com a condensação do gás e da poeira interestelar 
existente na nebulosa solar, tenha dado origem a todos os corpos do Sis-
tema Solar, é a explicação aceita atualmente para a origem da Terra.

A partir desse colapso, inicialmente, toda a matéria que formava 
a Terra encontrava-se na fase gasosa e com gigantesca temperatura. À 
medida que o tempo foi passando e o calor sendo irradiado sob forma de 
luz para o espaço, a temperatura caiu e a Terra foi se resfriando. Quando 
a temperatura atingiu um determinado ponto, ocorreu a solidificação 
dos primeiros materiais, formando a primitiva crosta terrestre. Esse pe-
ríodo, que perdurou por cerca de 400 milhões de anos, foi denominado 
Era Primitiva.

Com o contínuo resfriamento, a crosta terrestre foi se tornando 
cada vez mais espessa e ocasionou o surgimento de água líquida de-
vido à condensação do vapor d’água existente na atmosfera primitiva. 
Essa água depositou-se na superfície e formou os mares e os oceanos 
do nosso planeta. Esse período, que teria durado aproximadamente 4 
bilhões de anos, foi denominado Pré-cambriano, quando surgiu as pri-
meiras formas de vida. Com o fim do período Pré-cambriano, iniciou-se 
o Paleozoico, com duração de aproximadamente 350 milhões de anos, e 
apresentou vida bastante evoluída e sob várias formas de, por exemplo, 
plantas e anfíbios. O período seguinte caracterizou-se pelo surgimento 
dos grandes mamíferos e das primeiras aves, teve duração de aproxima-
damente 170 milhões de anos e foi chamado de Mesozoico. Atualmente 
estamos vivendo em um período da história da Terra que iniciou cerca de 
2,5 milhões de anos atrás, chamado de Cenozoico. Nesse período, houve 
o surgimento dos primeiro hominídeos. Ainda, por volta de 100 mil anos 
atrás, surgiu a espécie humana da qual fazemos parte.

26 Sugere-se que concomitantemente ao estudo deste texto sejam trabalhados os seguintes conceitos físi-
cos: referencial, posição, termometria, fases da matéria, movimentos relativos e velocidade escalar.

A
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Forma e tamanho da Terra

Por muito tempo, imaginou-se que a Terra tinha a forma de um disco plano 
circundado por um único e imenso oceano. Algumas evidências, como a observa-
ção de barcos que ao se afastarem da costa desapareciam inicialmente os cascos 
e somente mais tarde suas velas ou a observação de estrelas não visíveis em al-
guns lugares e visíveis em outros, levou essa ideia a ser abandonada aos poucos. 
Essas evidências deixavam claro que a Terra não era plana, mas não revelavam 
qual era exatamente sua forma. Por volta do século V a.C., a escola matemática 
de Pitágoras já defendia que a Terra tinha a forma de esfera. Eles tomavam como 
base para suas afirmações o fato de a Terra sempre projetar na Lua uma sombra 
circular durante os eclipses lunares. Partindo disso, em meados do século III 
a.C., o geógrafo e astrônomo grego Erastóstenes apresentou pela primeira vez as 
medidas da Terra.

A forma da Terra não é uma esfera perfeita. Ela tem um pequeno acha-
tamento nos polos, pois o diâmetro equatorial é maior do que o diâmetro polar. 
Isso faz com que a Terra tenha a forma de um geoide.27 Porém, considerando que 
a diferença entre os diâmetros (43 quilômetros) é muito pequena em relação ao 
seu tamanho (da ordem de 12.756,28 quilômetros), pode-se considerar o formato 
do globo terrestre como uma esfera. Para se ter uma ideia de escala, esse acha-
tamento é tão pequeno que não pode ser representado em um desenho em uma 
folha de caderno, por exemplo. A diferença entre os dois diâmetros ficaria menor 
do que a espessura do lápis ou caneta usado para fazer o desenho.

Nosso planeta tem uma superfície total igual a 5,101 x 108 km2, aproxi-
madamente 71% dessa superfície é coberta por água. Para indicar a posição de 
qualquer ponto na superfície terrestre, utiliza-se um sistema de coordenadas 
denominado coordenadas geográficas. Esse sistema é constituído de círculos ima-
ginários traçados no globo terrestre considerado perfeitamente esférico. Um dos 
círculos sobre o qual se marca a longitude é o equador, plano que intercepta a 
Terra perpendicularmente ao seu eixo de rotação, dividindo a Terra em dois he-
misférios. Todos os círculos menores, traçados sobre a Terra, paralelos ao equa-
dor, são denominados paralelos. O sistema ainda contém círculos traçados sobre 
a Terra de forma perpendicular ao equador e que passam pelos polos e são cha-
mados de meridianos, com meridiano de Greenwich considerado como a referên-
cia para o sistema.

Assim, a longitude de um lugar é o ângulo entre o meridiano de Greenwich 
e o desse lugar. Ela é medida de 0o a 180o, para leste ou para oeste de Greenwich. 

27	 Em	grego	geo,	significa	Terra	e	oide,	forma.
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Por convenção, são atribuídos sinais para as longitudes, positivo para oeste e 
negativo para leste. A latitude, ângulo formado entre o equador e o ponto onde se 
encontra o lugar considerado, também é medido em graus. Porém, vai de zero a 
noventa, para norte e para sul do equador. Por exemplo, a cidade de Passo Fundo, 
Rio Grande do Sul está na latitude 28o15’46” sul e longitude de 52o24”24” oeste.

Constituição da Terra

A estrutura de nosso planeta pode ser dividida em quatro grandes regiões: 
a atmosfera, a crosta, o manto e o núcleo.

A atmosfera (Figura 31) é uma camada esférica gasosa que envolve a su-
perfície terrestre, composta por vários gases, com predomínio do nitrogênio 
(78,09%) e do oxigênio (20,95%). Ela também pode ser dividida em algumas par-
tes principais: a troposfera, camada situada entre 2 e 18 quilômetros de altura, 
onde se encontra a grande parte das nuvens formadas pela condensação do vapor 
d’água, a estratosfera, camada acima da troposfera, onde se encontra a camada 
de ozônio, gás responsável pela absorção de grande parte da radiação ultraviole-
ta proveniente do Sol, e a ionosfera (mesosfera e termosfera), região mais alta da 
atmosfera, onde ocorrem os meteoros e as auroras.

                    Figura 31: Atmosfera terrestre

                              Fonte: disponível em: <http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Atmosfera/atmosfera1.gif>.

http://profs.ccems.pt/PauloPortugal/CFQ/Atmosfera/atmosfera1.gif
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A crosta terrestre é a parte sólida da Terra, tem uma espessura de aproxi-
madamente 40 quilômetros e é constituída por rochas e minerais. Existem três 
tipos de rochas na crosta do nosso planeta: as ígneas, formadas a partir de ma-
teriais fundidos – o granito e o basalto são exemplos –, as sedimentares, que se 
formaram de fragmentos de outras rochas, e as metamórficas, que se formaram 
de rochas ígneas e sedimentares, pela ação do calor e da pressão existente abaixo 
da superfície.

Logo abaixo da crosta encontra-se uma região denominada manto. Estima-
-se que ela tenha uma espessura de 3.000 quilômetros e é constituída de mate-
riais como magnésio, silício, níquel e ferro submetidos a fortíssimas pressões e 
gigantescas temperaturas. Esses materiais, que são lançados para a superfície 
terrestre pelas atividades vulcânicas, estão em constante movimento convectivo, 
proporcionando, assim, movimentos das placas tectônicas. Esse movimento das 
placas tectônicas pode gerar abalos sísmicos como terremotos e maremotos.

Na parte central e mais interna do globo terrestre é encontrada uma região 
sólida e muito densa, o núcleo. Ele possui um raio de aproximadamente 1.200 
quilômetros e é constituído basicamente de ferro e níquel. Ao redor do núcleo 
existe um núcleo externo com cerca de 2.000 quilômetros de espessura, onde o 
ferro e o níquel estão na forma líquida (Figura 32).

                                Figura 32: Imagem das camadas da Terra

                                        Fonte: indicar fonte da imagem.  
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Movimentos da Terra

Perdurou por muito tempo a concepção de que Terra esférica estava imóvel 
e ocupando um lugar privilegiado do espaço, o seu centro. Os astros considerados 
esféricos, imaculados e inalterados, moviam-se em órbitas circulares em torno 
da Terra. De acordo com essa teoria, denominada geocentrismo e proposta por 
Aristóteles (384-322 a.C), a Terra estava rodeada, sucessivamente, por esferas 
que suportavam a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. E, mui-
to acima desses, estava a esfera das estrelas fixas, que realizavam uma volta 
completa ao redor da Terra a cada dia. O Universo era considerado imutável, 
eterno e perfeito, no qual as leis dos homens não eram aplicáveis. Esse domínio 
do Universo encontrava-se para além da esfera sublunar que, por sua vez, era 
considerada uma região em que podiam ocorrer modificações de acordo com as 
mesmas leis da Terra e onde estariam as estrelas cadentes, os cometas, as nu-
vens de chuvas e os ventos.

O primeiro a sugerir que a Terra não estava estática no Universo, tendo, 
portanto, movimentos e translação, e que o Sol estava no centro do Universo, foi 
Aristarco de Samos (310-230 a.C). Porém, tal ideia foi considerada um grande 
exagero para o seu tempo. Assim, o modelo heliocêntrico de Aristarco não teve 
aceitação na comunidade científica da época. Cláudio Ptolomeu (85-160 d.C) re-
colocou a Terra fixa no espaço, propondo um novo modelo geocêntrico, no qual ao 
redor da Terra giravam a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno de 
acordo com as distâncias que se encontravam do nosso planeta. Seu modelo era 
muito complexo e necessitava de um grande esforço matemático para conciliar os 
resultados teóricos com as observações dos movimentos dos astros.

Somente com os trabalhos de Nicolau Copérnico (1473-1543), Johannes Ke-
pler (1571-1630) e Galileu Galilei (1564-1642) é que o modelo heliocêntrico passa 
a ganhar força e se tornar responsável pela explicação dos movimentos dos pla-
netas ao redor do Sol. Segundo esse modelo, a Terra não passa de mais um dos 
corpos celestes que gira ao redor do Sol.

Atualmente, sabe-se que a Terra sofre forças gravitacionais do Sol e de 
todos os demais corpos celestes que compõem o Sistema Solar. Graças a essas 
forças e às condições de origem do nosso planeta, ele está submetido a vários 
movimentos. Cientificamente falando, a Terra possui um único movimento, que 
pode, dependendo de suas causas e do sistema de referência adotado, ser dividi-
do em componentes: movimento de rotação em torno do seu eixo, movimento de 
translação em torno do Sol, Movimentos de precessão e nutação.
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Movimento de rotação da Terra

Rotação (Figura 33) é o movimento  em que a Terra gira em torno de seu 
eixo imaginário que passa pelos polos norte e sul geográficos. Esse movimento, 
efetuado no sentido ocidente-oriente, leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos 
para completar um ciclo com relação a uma estrela fixa. Para esse período de 
tempo deu-se o nome de dia sideral. Ele é pouco menor que um dia solar (24 ho-
ras), que corresponde ao tempo de rotação da Terra com relação ao Sol.

Ao considerar o movimento de rotação terrestre, fica fácil a compreensão da 
ocorrência das sucessões dos dias e das noites, já que, a cada momento, a posição 
da superfície terrestre exposta aos raios solares se modifica.

                               Figura 33: Movimento de rotação terrestre

                       Fonte: disponível em: <http://www.brasilescola.com/upload/e/movimento%20de%20rotacao.jpg>.

Movimento de translação da Terra

Enquanto o movimento de rotação da Terra nos faz ter a impressão de que 
os astros giram à nossa volta, de leste para oeste, sabe-se também que as confi-
gurações do céu observável se modificam com o decorrer dos dias, das semanas e 
dos meses. Esse fato ocorre devido ao movimento de translação da Terra (Figura 
34), no qual nosso planeta gira com uma órbita elíptica ao redor do Sol. Ao longo 

http://www.brasilescola.com/upload/e/movimento de rotacao.jpg
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desse movimento, a distância que nos separa do Sol sofre uma variação, além de 
mudar também sua velocidade de translação. No momento em que a Terra está 
no periélio, menor distância entre ela e o Sol (aproximadamente 147 milhões de 
quilômetros), sua velocidade translacional é de cerca de 30,1 quilômetros por se-
gundo. Já quando passa pelo afélio, ponto da órbita terrestre de maior distância 
do Sol (aproximadamente 152 milhões de quilômetros), a velocidade translacio-
nal cai para 29,2 quilômetros por segundo.

A Terra descreve sua órbita, completando uma volta em trono do Sol, em 
pouco mais de 365 dias, na verdade 365 dias e 6 horas, unidade de tempo que 
denominamos ano. Isso faz com que seja possível a repetição das configurações 
estelares periodicamente. Com base no movimento de translação, criou-se o ca-
lendário que usamos atualmente, em que um ano corresponde a 365 dias, dividi-
dos em 12 meses. Como a cada ano restam seis horas, depois de quatro anos elas 
somam um dia, que é acrescido ao mês de fevereiro, com o dia 29. Quando isso 
ocorre, o ano fica com 366 dias e é denominado bissexto.

                                 Figura 34: Movimento de translação terrestre

                                       Fonte: disponível em: <http://nautilus.fis.uc.pt/astro/hu/movi/images/imagem6.jpg>.

Outro fenômeno que decorre do movimento de translação da Terra em torno 
do Sol é a sucessão das estações do ano. Elas podem ser explicadas ao se consi-
derar que o eixo de rotação da Terra possui uma inclinação de aproximadamente 
66,5o em relação ao plano da órbita terrestre (Figura 35). Um exemplo da não 
ocorrência simultânea das estações do ano em todo planeta é o mês de janeiro, 
em que a Terra está mais próxima do Sol: no hemisfério norte é inverno e no he-

http://nautilus.fis.uc.pt/astro/hu/movi/images/imagem6.jpg
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misfério sul, verão. Com o decorrer da translação da Terra, como a direção do eixo 
de rotação não se altera no espaço, os raios solares atingem a superfície terrestre 
com inclinações diferentes durante o ano.

                             Figura 35: Movimento de translação terrestre

                                   Fonte: disponível em: <http://farm1.static.flickr.com/24/37373654_9139a8c6b2.jpg>. 

O dia 22 de dezembro marca o início do verão para o hemisfério sul (é o sols-
tício28 de verão nesse hemisfério), quando os raios provenientes do Sol atingem 
o Trópico de Capricórnio perpendicularmente. Assim, a energia solar apresenta 
maior concentração nessa região, enquanto que no hemisfério norte os mesmos 
raios chegam inclinados e sua energia deve ser distribuída para uma grande 
área. Logo, é o início do inverno naquele hemisfério (solstício de inverno). O 
constante movimento translacional faz com que os raios solares atinjam, a cada 
dia, pontos terrestres de menor latitude no hemisfério sul até ficarem perpendi-
culares ao equador. Isso ocorre em torno do dia 21 de março, quando a energia 
proveniente do Sol é distribuída igualmente entre os dois hemisférios. Diz-se 
então, que ocorreu o equinócio de outono para o hemisfério sul e o equinócio29 
de primavera para o hemisfério norte, que marcam o início dessas estações nos 
respectivos hemisférios.

A partir desse dia, os raios solares começam a atingir perpendicularmente 
latitudes do hemisfério norte. No dia 21 de junho, aproximadamente, atinge o 
Trópico de Câncer. Agora, a energia solar está mais concentrada no hemisfério 

28 Momento em que o Sol, durante seu movimento aparente na esfera celeste, atinge a meia declinação em 
latitude, medida a partir da linha do equador. 

29 É um dos dois momentos em que o Sol, em sua órbita aparente cruza o plano do quador celeste. Mais 
precisamente é o ponto onde a eclíptica cruza o equador celeste.

http://farm1.static.flickr.com/24/37373654_9139a8c6b2.jpg
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norte, onde ocorre o solstício de verão; enquanto que o hemisfério sul recebe os 
raios mais inclinados, ocorrendo o solstício de inverno. Com o passar dos dias, 
os raios solares perpendiculares à superfície da Terra voltam a se aproximar do 
equador. Em torno do dia 23 de setembro, os raios incidem exatamente perpen-
diculares ao equador e, então, ocorre o equinócio de primavera para o hemisfério 
sul e o equinócio de outono para o hemisfério norte. Como o movimento transla-
cional da Terra continua, o ciclo das estações recomeça.

Movimento de precessão e nutação da Terra

Ao executar o movimento translacional em torno do Sol, o eixo de rotação 
terrestre não permanece apontando para uma mesma direção do espaço, isto é, o 
eixo de rotação da Terra descreve um movimento cônico no espaço, mudando sua 
posição em relação às estrelas. Esse movimento, que recebe o nome de precessão 
(Figura 36), demora cerca de 26 mil anos para completar um ciclo e é causado pela 
ação das forças de atração gravitacional do Sol e da Lua sobre o nosso planeta. O 
movimento de precessão faz com que as estrelas polares30 variem com o tempo.

Figura 36: Movimento de precessão terrestre

Fonte: disponível em: <http://www.amora.cap.ufrgs.br/amadis_amora_projetos/paginas/projeto_47/prec.jpg>.

30 Denominação dada para as estrelas que o eixo de rotação aponta.

http://www.amora.cap.ufrgs.br/amadis_amora_projetos/paginas/projeto_47/prec.jpg
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É importante salientar que o eixo de rotação terrestre não descreve um 
movimento que coincide com a superfície de um cone de base circular, mas oscila 
em torno de uma circunferência. Esse movimento que surge graças à interação 
gravitacional existente entre a Terra e a Lua recebe o nome de nutação e tem 
duração aproximada de dezenove anos.

Além dos movimentos citados pode-se ainda referir ao movimento dos po-
los, no qual a Terra oscila ligeiramente em torno do seu eixo e o movimento de 
rotação galáctico. Nesse último, a Terra, juntamente com o Sol, os demais corpos 
do Sistema Solar e outros sistemas giram em torno do centro da Galáxia, comple-
tando uma volta em cada 250 milhões de anos.

Retomando e aprofundando o texto

1. Faça um mapa conceitual sobre a origem e a evolução do planeta Terra.

2. Escreva sobre a atmosfera terrestre. Comente sobre suas camadas e sua cons-
tituição.

3. Descreva as camadas do planeta Terra.

4. Aristóteles foi um grande cientista e filósofo. Observando o céu, ele percebeu 
que as estrelas mudavam de lugar e concluiu que a Terra era o centro do uni-
verso. Galileu, em seus estudos, chegou à conclusão de que o Sol se encontra 
no centro do nosso sistema. Essas propostas de organização dos corpos celes-
tes foram chamadas, respectivamente de: 

 a. (   ) Modelo heliocêntrico e modelo galático
 b. (   ) Modelo galático e modelo teocêntrico
 c. (   ) Modelo geocêntrico e modelo heliocêntrico
 d. (   ) Modelo teocêntrico e modelo galático

5. A que se deve a ocorrência do dia e da noite?

6. Conceitue movimento de rotação e movimento de translação do planeta Ter-
ra.

7. O que é um ano bissexto? Por qual motivo ele ocorre?

8. Explique como acontecem as estações do ano. Elas ficam bem definidas em 
qualquer região do mundo?

9. Explique com suas palavras o que é o movimento de precessão e nutação da 
Terra.



Lua – nosso satélite natural31

Lua (Figura 37), o corpo mais próximo da Terra, sempre des-
pertou muito interesse e curiosidade. Desde a Antiguidade, as 
buscas por explicações sobre a sua origem e dados físicos da Lua 
foram uma obsessão. No decorrer do tempo, surgiram várias 

teo rias para tentar explicar sua origem e evolução. Uma delas afirma 
que a Lua teria se formado a partir da mesma nuvem de gás que origi-
nou os outros astros do Sistema Solar. Para outra, a Lua seria um corpo 
celeste independente que passava próximo à Terra e foi capturado por 
ela, tornando-se seu satélite. Ainda, para uma terceira teoria, a Lua se-
ria parte do nosso planeta e se separou da Terra graças à ação da força 
centrífuga32 relativa à rotação terrestre.

                 Figura 37: Imagem da Lua

 Fonte: disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/ast/solar/portug/moon.htm>.

31 Sugere-se que concomitantemente ao estudo deste texto sejam trabalhados os seguintes conceitos físicos: 
movimento circular, calorimetria, velocidade escalar e conceitos fundamentais da óptica geométrica.

32 É uma força inercial, isto é,que existe apenas para um observador que está em  um referencial animado 
de movimento de rotação em relação a um referencial inercial, ou seja, sem aceleração.

A

http://www.if.ufrgs.br/ast/solar/portug/moon.htm
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Acreditou-se que a partir de missões tripuladas enviadas para a Lua, fato 
que ocorreu pela primeira vez em julho de 1969, uma das referidas teorias se-
ria confirmada. Os materiais lunares recolhidos demonstraram que a Lua tem 
idade semelhante à da Terra e que sua composição química apresenta alguma 
semelhança com o nosso planeta. No entanto, verificaram-se também diferen-
ças suficientemente importantes, que originaram uma nova hipótese para sua 
origem: um corpo celeste do tamanho de Marte chocou-se com a Terra, há apro-
ximadamente 4.500 milhões de anos, lançando para o espaço materiais dos dois 
corpos celestes. A Lua seria o resultado da união desses materiais. Atualmente, a 
última hipótese é a mais aceita na comunidade científica, porém, nenhuma pode 
ser considerada conclusiva.

As missões norte-americanas Apolo 11, 14 e 15, bem como o envio de sondas 
soviéticas automáticas da série Lunar, foram responsáveis pela coleta de dados 
que levaram a conclusões importantes sobre as características físicas da Lua. A 
superfície lunar contém uma grande quantidade de poeira e é constituída predo-
minantemente por basaltos. Além disso, apresenta um relevo muito irregular, em 
que se destacam os mares, as crateras e as montanhas. As montanhas lunares 
alcançam alturas entre 4.000 metros e 8.500 metros, aproximadamente, e podem 
ser encontradas isoladas ou em cadeias. Os mares correspondem às regiões mais 
escuras observadas na Lua. São, na verdade, regiões planas encontradas em sua 
superfície. Foi em um desses mares – o chamado mar da Tranquilidade – que em 
julho de 1969 pousou o módulo Eagle.33 As crateras, que constituem o aspecto 
mais marcante do relevo lunar, aparecem em grande número. A sua existência é 
atribuída aos efeitos da atividade vulcânica e dos constantes choques que atin-
gem a Lua diretamente por não apresentar atmosfera.

A ausência de uma atmosfera na Lua deve-se ao fato de ela apresentar 
uma massa relativamente pequena (cerca de 1,2% da massa da Terra) e con-

sequentemente uma gravidade também pequena (em torno de  da terrestre). 

Assim, os gases presentes na sua atmosfera primitiva escaparam para o espaço, 

perdendo-se para sempre. Com isso, os raios solares que chegam à sua superfície 

são refletidos e o calor não se conserva no ambiente lunar. Consequentemente, as 

temperaturas superficiais variam enormemente, podendo atingir 123 oC durante 

o dia lunar e -223 oC durante a noite.
As expedições à Lua também proporcionaram a determinação exata da dis-

tância entre a Terra e esse astro. Essa medida foi obtida por radar e por emissão 
de laser da seguinte forma: quando os astronautas da Apolo 11 estiveram na 

33 Módulo lunar constituinte da espaçonave da missão Apolo 11. Essa missão também era formada pelo 
módulo de comando Columbia. 
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Lua, eles instalaram um refletor especial de alumínio, de forma quadrada com 
aproximadamente 50 cm de lado (Figura 38). Daqui da Terra raios laser foram 
emitidos com o objetivo de atingir tal refletor. Considerando que a velocidade de 

propagação desse raio é de cerca de 300.000 km/s e medindo o tempo de ida e 

volta dos sinais emitidos, foi possível determinar a distância entre a superfície 

da Terra e a superfície da Lua. O valor médio dessa distância é de 384.000 km e 

varia de 356.800 km a 406.400 km. Com a obtenção dessa distância, foi possível 

também chegar a uma precisão maior do diâmetro equatorial lunar, que corres-

ponde a  do diâmetro equatorial terrestre. Assim o nosso satélite natural pode 

ser classificado como grande. Geralmente, os satélites naturais têm diâmetros 

muito inferiores aos correspondentes planetas.

Figura 38: Imagem do refletor instalado em solo lunar

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua2.htm>.

Movimentos da Lua

Assim como a Terra, a Lua executa vários movimentos, dentre os quais 
destacam-se o de translação (em volta da Terra) e o de rotação (sobre si própria). 
Esses movimentos realizam-se no mesmo sentido que a maior parte dos planetas 
que orbitam em torno do Sol (Figura 39).

http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua2.htm
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Figura 39: Movimentos da Lua

Fonte:disponível em: < http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm>.

Em seu movimento de translação, a Lua descreve uma órbita elíptica em 
torno da Terra, de excentricidade34 igual a 0,0549. Assim, a distância entre a 
Terra e a Lua não é constante. No ponto mais próximo, denominado perigeu, 
ela corresponde a 363.296 km; enquanto, no ponto mais distante, o apogeu, é de 
405.504 km. O plano orbital da Lua não coincide com o plano da órbita da Terra. 
Entre eles encontra-se um ângulo de aproximadamente 5o, ou seja, a órbita da 
Lua está inclinada cerca de 5o em relação ao plano da órbita da Terra.

O tempo que a Lua leva para completar um ciclo ao redor da Terra, isto é, 
dar uma volta completa, é de aproximadamente 27,3 dias. Esse movimento é per-
cebido pela posição aparente que ela ocupa em relação às estrelas e foi denomi-
nado período sideral de translação da Lua ou mês sideral. Durante esse mesmo 
tempo, a Lua também realiza um movimento sobre si própria – a rotação. Por 
esse motivo, ela se mantém sempre com a mesma face voltada para a Terra. Isso 
indica que o período de translação é igual ao período de rotação em torno de seu 
eixo. Assim, ela tem rotação sincronizada com a translação (Figura 40). Ao girar 
em torno da Terra, a Lua também realiza juntamente com o nosso planeta um 
movimento ao redor do Sol.

34 Parâmetro associado a qualquer curva cônica, que mede o seu desvio em relação a uma circunferência. 
Para melhor compreensão podemos pensar na seguinte porposta: Quanto uma elipse de raio médio 10 
cm e excentricidade de 0,05 difere em relação a uma circunferência de raio 10 cm? A distância máxima 
entre um ponto da elipse e um dos focos é 10 cm (1 + 0,05) e a distância mínima entre um ponto da 
elipse e o mesmo foco é 10 cm (1 – 0,05). Assim, a excentricidade da órbita está relacionada com as dis-
tâncias máximas e mínimas entre os dois corpos envolvidos.

http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm
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Figura 40: Rotação sincronizada da Lua

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm>.

Fases da Lua

Os diferentes aspectos que a Lua nos apresenta ao ser iluminada pelos 
raios solares são denominados fases da Lua. As fases da Lua resultam do fato de 
ela não ser um corpo luminoso e sim refletor da luz solar. À medida que a Lua 
orbita ao redor da Terra no decorrer de um mês, ela passa por um ciclo de fases. 
Esse ciclo completo dura em torno de 29,5 dias e corresponde às diferentes posi-
ções ocupadas pela Lua em relação ao Sol e à Terra (Figura 41).

http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm
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Figura 41: Fases da Lua vista por um observador voltado para o sul, tendo o leste à sua esquerda e o 
oeste à sua direita, em janeiro de 2009

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm>.

A Lua apresenta quatro fases principais: quando ao se movimentar em tor-
no da Terra, a Lua se posicionar entre a Terra e o Sol, tem-se que os três astros 
estão aproximadamente em um mesmo plano35 perpendicular à eclíptica36. Nessa 
posição, a face do satélite visível aqui da Terra é a não iluminada pelos raios 
solares e, portanto, a Lua não é visível e, assim, diz-se que está ocorrendo a fase 
de Lua nova. A Lua está no céu durante o dia, nascendo e se pondo aproximada-
mente com o Sol.

À medida que continua a realizar seus movimentos, a Lua muda de posição 
em relação ao Sol e à Terra e a face voltada para a Terra começa a ser iluminada 
pelos raios solares, tornando-se visível. Depois de cerca de sete dias, a Lua se po-
siciona em um ponto em que a metade da sua superfície iluminada pode ser vista 
da Terra. É a fase quarto crescente, quando a Lua aparece por volta do meio-dia 
e some em torno da meia-noite. Nessa fase, a Lua tem a forma de um semicírculo 
com a parte convexa voltada para o oeste. Com o passar dos dias a face iluminada 

35	 Não	ficam	necessariamente	no	mesmo	plano	devido	aos	5	graus	de	inclinação	do	plano	orbital	da	Lua	
em relação ao plano orbital da Terra.

36 Plano da órbita da Terra ao redor do Sol.

http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm
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torna-se cada vez maior para um observador na Terra. Passados mais setes dias, 
aproximadamente, da fase quarto crescente, todo o hemisfério iluminado está 
voltado para Terra e é 100% visível. É a fase da Lua cheia, em que a Lua aparece 
ao anoitecer e desaparece ao amanhecer.

Após atingir a fase da Lua cheia, a face da Lua visível da Terra começa a 
diminuir. Depois de aproximadamente sete dias da Lua cheia, a Lua atinge uma 
posição em que somente metade do seu hemisfério pode ser visto da superfície 
terrestre. É a fase quarto minguante. Nessa fase, nosso satélite aparece por volta 
da meia-noite, desaparece em torno do meio-dia e tem a forma de um semicírculo 
com a convexidade voltada para o leste.

Aproximadamente sete dias após o quarto minguante, a Lua está nova-
mente em fase nova e o ciclo se repete. As fases da Lua originam a divisão do 
tempo em semanas e meses, sendo que uma semana corresponde, aproximada-
mente, ao tempo entre duas fases principais consecutivas e um mês equivale, 
aproximadamente, ao um ciclo completo de fases.

Eclipses

As posições relativas do Sol, da Terra e da Lua proporcionam outro fenô-
meno que sempre fascinou o homem: os eclipses. Eles ocorrem quando um astro, 
em seu movimento pelo espaço, intercepta momentaneamente a visibilidade de 
outro astro. Assim, no momento em que a Lua entra na sombra da Terra, ocorre 
um eclipse lunar. Quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, tem-se um 
eclipse solar.

O eclipse total do Sol, aquele em que o Sol desaparece totalmente por al-
guns instantes, ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol e os três 
astros estão em perfeito alinhamento. Nessa situação, o cone de sombra projeta-
do da Lua atinge uma determinada região da superfície terrestre, denominada 
umbra. Assim, as pessoas situadas nessa região não recebem a luz do Sol. O disco 
solar encontra-se totalmente coberto pela Lua, sendo possível a observação das 
camadas mais externas da atmosfera solar. Somente pode ocorrer esse tipo de 
eclipse durante a fase da Lua-nova (Figura 42).
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       Figura 42: Esboço de um eclipse solar

         Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm>.

Na situação já descrita, em que a Lua está entre o Sol e a Terra, além da 
umbra, tem-se a formação da penumbra, região que recebe luz de alguns pontos 
da fonte. Nessa, visualiza-se o Sol parcialmente encoberto pelo disco lunar, isto 
é, está ocorrendo um eclipse parcial do Sol.

Um eclipse lunar (Figura 43) ocorre quando a Terra encontra-se entre o Sol 
e a Lua e esses três astros estão em perfeito alinhamento. Assim, a Lua entra 
no cone da sombra da Terra e deixa de refletir a luz solar, apresentando-se de 
luminosidade tênue e avermelhada. O eclipse lunar, que pode ser parcial, total 
ou penumbral, somente ocorre na fase da Lua cheia.

         Figura 43: Esboço de um eclipse lunar

           Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm>

http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm
http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm
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O eclipse total da Lua ocorre quando ela fica totalmente imersa na sombra 
da Terra. Porém, pode ocorrer que uma parte dela passe pela umbra e o restante 
pela penumbra. Nesse caso, tem-se um eclipse parcial. Quando a Lua passa so-
mente pela penumbra acontece um eclipse penumbral.

Como já foi dito, a órbita da Terra em torno do Sol e a órbita da Lua em 
torno da Terra não estão em um mesmo plano (existe um ângulo de 5o entre eles). 
Isso faz com que não ocorram eclipses lunares em cada Lua cheia e nem um eclip-
se solar a cada Lua nova. Os eclipses só podem ocorrer se o nosso satélite, além 
de estar nas fases de Lua nova ou de Lua cheia, estiver também sobre a linha dos 
nodos37(Figura 44). Caso contrário, a sombra da Lua não atingirá a Terra, não 
ocorrendo eclipse solar. Os eclipses solares também não serão possíveis, uma vez 
que a Lua não passará pela região em que está a sombra da Terra.

Figura 44: Imagem das posições ocupadas pela Lua para a ocorrência de eclipses

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm>.

Marés

O nível dos oceanos altera-se durante os dias. Esse fenômeno, denominado 
maré, ocorre em todos os pontos da superfície terrestre, é efeito da variação da 
atração gravitacional da Lua sobre os diferentes pontos da Terra. Na realidade, 
o Sol e os outros astros também influenciam o fenômeno, porém a força gravita-
cional exercida pelo Sol varia muito pouco de um ponto da Terra, pois ele está a 
uma gigantesca distância de nós. Dessa forma, as marés provocadas pela Lua são 
predominantes sobre as marés provocadas pelo Sol.

37 Linha de intersecção do plano da órbita da Terra em torno do Sol com o plano da órbita da luz em torno 
da Terra.

http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm
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Em um dia, acontecem quatro movimentos das águas marítimas: dois de 
subida e dois de descida. Os primeiros são chamados de marés altas e os segundo 
de marés vazantes. Eles ocorrem intercalados, ou seja, sobe, desce, sobe, desce. 
Cada um desses movimentos ocorre aproximadamente seis horas depois da ocor-
rência do outro. A diferença máxima alcançada pela maré e a mínima das águas 
é denominada altura da maré. Essa altura muda com a fase em que a Lua se en-
contra. Durante as fases de Lua cheia ou de Lua nova a altura da maré é maior 
que nas fases quarto minguante ou quarto crescente. Isso ocorre devido ao fato 
de que na Lua cheia ou nova a Terra encontra-se alinhada com o Sol e com a Lua 
(Figura 45). Assim, as ações gravitacionais desses dois astros produzem bojos de 
maré na mesma direção sobre a Terra, intensificando-as. Durante as fases quar-
to crescente e quarto minguante, a posição da Terra forma um ângulo reto com 
a posição da Lua e do Sol, e as ações gravitacionais desses dois astros tendem a 
produzir bojos de maré em direções ortogonais, atenuando o efeito total. A altura 
das marés pode variar também pelo atrito das águas com o fundo dos oceanos.

Além de fazer ocorrer marés oceânicas, a atração gravitacional propor-
cionada pela Lua faz ocorrer marés nas partes sólidas da Terra e também na  
atmosfera. Elas não são percebidas com facilidade e somente são constatadas 
com aparelhos sofisticados.

Figura 45: Esboço das marés que ocorrem nas fases de Lua cheia e nova

Fonte: disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm>.

http://astro.if.ufrgs.br/eclipses/eclipse.htm
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Retomando e aprofundando o texto

1. A Lua, o corpo mais próximo da Terra, sempre despertou muito interesse 
e curiosidade. Desde a Antiguidade, as buscas por explicações sobre a sua 
origem e dados físicos da Lua foram uma obsessão. No decorrer do tempo, 
surgiram várias teorias para tentar explicar sua origem e evolução. Quais 
foram essas teorias?

2. Assista ao documentário disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=lBw9kXMlHag> e disserte, afirmando ou negando que a Lua se ori-
ginou da Terra.

3. Por que podemos dizer que a Lua não tem gravidade?

4. “Distância entre a Lua e o Planeta Terra não é constante.” Explique.

5. Por qual motivo vemos sempre a mesma face da Lua?

6. Podemos ver sempre a mesma face da Lua, mas nem sempre podemos vê-la  
por inteiro, pois à medida que a Lua orbita ao redor da Terra no decorrer 
de um mês, ela passa por um ciclo de fases. Desenhe as fases da Lua e  
explique-as.

7. As posições relativas do Sol, da Terra e da Lua proporcionam outro fenômeno 
que sempre fascinou o homem: os eclipses. Quando ocorre esse fenômeno?

8. Esboce o que ocorre quando há um eclipse solar.

9. Quando ocorre um eclipse total da Lua? E o eclipse parcial?

10. Quais fases da Lua que se podem proporcionar eclipses? Mas por que não 
ocorrem eclipses sempre que a Lua está nessas fases?

11. O nível dos oceanos altera-se durante os dias. Esse fenômeno ocorre em todos 
os lugares da superfície terrestre. Explique este fenômeno.

12. Em um dia, acontecem quatro movimentos das águas marítimas: dois de su-
bida e dois de descida. Como são chamados esses movimentos de subida e de 
descida?

13. A altura da maré depende da fase em que a Lua se encontra. Por quê?

14. Além das marés oceânicas, a atração gravitacional proporcionada pela Lua 
faz ocorrer outros dois tipos de marés. Quais são elas?

https://www.youtube.com/watch?v=lBw9kXMlHag
https://www.youtube.com/watch?v=lBw9kXMlHag
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