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I 

Unidades de medida

Unidade Astronômica - UA

(Astronomic Unity - 1 au)

1 UA = 150 mi km 

3750 voltas na terra
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Unidades de medida

Velocidade da luz - c

 c = 299 792 458 m/s

c = 1 080 000 000 km/h
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Unidades de medida

Ano-luz

(Light Years - 1 ly)

1 ly = 9 460 730 472 580 km

63 241,077 UA

236 518 261,815 voltas na terra
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Constelações e zodíaco

http://astro.if.ufrgs.br/const.htm

http://astro.if.ufrgs.br/const.htm


II 

Para começar o papo sobre constelações

Estátua de Giordano Bruno ( Campo de Fiori, 
Roma)

Nola, Reino de  Nápoles, 1548-1600.



II 

Para começar o papo sobre constelações

Desde a antiguidade o céu vem sendo ultilizado como 
mapa, relógio, calendário.

Registros astronômicos mais antigos datam 
aproximadamente 300 a.C.( Chineses, babilônios, assírios)

Astros estudados com objetivos práticos.



II 

O que é uma constelação?

Definição encontrada no dicionário: Uma constelação é definida como sendo  um conjunto de estrelas que 
formam uma figura no céu.

Definição feita pela UAI: a constelação é uma região do céu, é como se toda a esfera celeste tivesse sido 
dividida em regiões.



II 

O que é uma constelação?

Definição encontrada no dicionário :Uma contelação é definida como sendo  um conjunto de estrelas que 
formam uma figura no céu.

Definição feita pela (UAI): a constelação é uma região do céu, é como se toda a esfera celeste tivesse sido 
dividida em regiões.
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Constelações.
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Quantas  estrelas formam a constelação  cruzeiro do sul?

  



II 

Quantas constelações existem?

  



II 

Por que 89 regiões?

  



II 

Conseguimos enxergar todas as constelações?
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Magnitude e designação de Bayer

Magnitude:  a luminosidade de um astro é dada através de sua Magnitude , quanto menor a magnitude mais brilhante 
tende a ser um objeto celeste.

Designação de Bayer: consiste em uma letra do alfabeto grego seguida pelo genitivo da constelação (em Latim) onde 
está a estrela em questão.

  



Classificação das estrelas

CONSTELAÇÃO DE URSA 
MAIOR, UMA DAS MAIS 

FACILMENTE IDENTIFICADAS 
NO HEMISFÉRIO NORTE.
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Ursa Maior

  



Tipo espectral
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Constelação de Cão Maior
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Constelação de Cão Maior

Sirius: a estrela mais brilhante do céu noturno.

Magnitude: -1,46

Distância: 8,6 Anos Luz
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Constelação de Centauro.

Alfa Centauri: é a estrela mais próxima da Terra

Magnitude: 0,27

Distância: 4,2 Anos Luz
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O que irá acontecer com as constelações?

  



II 

O que irá acontecer com as constelações?

  



II 

O que irá acontecer com as constelações?
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 zodíaco

http://astro.if.ufrgs.br/const.htm

http://astro.if.ufrgs.br/const.htm
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Eixos de rotação



III 

Mercúrio

Curiosidades

Planeta mais próximo do sol.

Possui dois extremos de temperatura 350°c -170°c

Acredita-se ter se formado no mesmo período da terra com 4,5 bilhões de anos. 



III 

Vênus

Curiosidades

Possui o mesmo tamanho do planeta Terra .

Relação aos movimentos de rotação e translação, na qual um dia neste planeta 
é maior que um ano.

A primeira sonda espacial, chamada de mariner 2, em 1962, atingiu a 
superfície do planeta.



III 

Terra

Curiosidades

Formação há aproximadamente 4,5 bilhões de anos .

O ciclo das águas é o principal responsável pela vida no planeta como a 
conhecemos.  
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Marte

Curiosidades

Novembro de 1971 - a Mars 2 Lander.

Possui fragmentos de antigos rios

Olympus Mons



III 

Olympus Mons
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Júpiter

Curiosidades

Em 1953, a experiência de Miller-Urey(vida igual a terra )?

Em 1979, a sonda espacial Voyager 1 da NASA descobriu que Júpiter 

O planeta Terra caberia 1.300x  dentro deste planeta.
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Saturno

Curiosidades

Possui 62 luas

Anéis de saturno 

Um dia dura 10h.32min,35s 
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Urano

Curiosidades

A única espaçonave a checar  próximo a Urano foi a Voyager 2 da NASA no 
ano 1986,próxima  a 81,5 mil km de distância do planeta.

O planeta possui 27 Luas

80% da massa de Urano é formada por mistura fluida de gelos de metano, água 
e amônia, e em sua atmosfera possibilita encontrar hidrogênio e hélio.



III 

Netuno

Curiosidades

Por que a cor azul?

campo magnético 27x maior que o planeta Terra

Só o núcleo de Netuno tem o tamanho da Terra



III 

Netuno



IV 

Estações do ano





IV 

Estações do ano

http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-1.html

http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-1.html
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Estações do ano

http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-1.html

http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-1.html
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Estações do ano

http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-1.html

http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-1.html
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Brilha la luna
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Formação da Lua

Principal teoria:

Big Splash ou hipótese do grande impacto
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Fases da Lua
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Fases da Lua
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A Lua e as marés

A influência da atração gravitacional da lua na terra.

F=GMm

r²

M
m

r
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Créditos da Imagem: André Luiz da Silva/CDA/CDCC
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A lua e as marés



Créditos da Imagem: André Luiz da Silva/CDA/CDCC

V

A lua e as marés



Lua Quarto
Minguante

Lua
Cheia

Lua  Quarto
Crescente

Lua Nova

Créditos da Imagem: André Luiz da Silva/CDA/CDCC
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As missões lunares

Luna 2

Luna 3



V

As missões lunares

Ranger 7

Luna 9
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As missões lunares

Surveyor 1
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As missões lunares

Lunar Orbiter 5

Apollo 8

Apollo 11
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As missões lunares

Lunokhod 1

Lunar Prospector

SMART-1



VI 

Do micro ao macro

https://www.youtube.com/watch?v=bhofN1xX6u0

https://www.youtube.com/watch?v=bhofN1xX6u0

https://www.youtube.com/watch?v=bhofN1xX6u0
https://www.youtube.com/watch?v=bhofN1xX6u0


VII 

Oficina de construção de telescópios
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