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Nesta aula estudaremos:

O que são as constelações?

A eclíptica e o zodíaco

As constelações zodiacais

Planetas interiores e exteriores

Algumas constelações facilmente identificáveis no céu

Constelações indígenas

O movimento aparente dos astros: ao longo de 1 dia (ou 
noite) e em 1 ano.



  

A olho nu, em uma noite 
límpida, podemos ver 
cerca de 6000 estrelas.

Apenas 2 astros apresentam 
um diâmetro aparente a 
olho nu: o Sol e a Lua 
(circa ½ grau).

Também podemos ver 5 
planetas a olho nu: 
Mercúrio, Vênus, Marte, 
Júpiter e Saturno.



  

Desde a antiguidade 
observa-se que o Sol, a 
Lua e os planetas se 
movem com relação às 
estrelas.

As estrelas aparentemente 
não se movem, são 
chamadas de “fixas”.

A palavra planeta significa 
“errante” em grego.



  

Diversos povos antigos viam figuras 
formadas pelas estrelas: deuses, 
animais mitológicos e objetos do 
cotidiano agrícola.

Na Babilônia (atual Iraque), circa 
1700 a.C., foram assinadas 4 
“constelações”.

Astrônomos gregos, no séc. II a.C., 
anotaram cerca de 20 
constelações.

No século II d.C., Claudius 
Ptolomeos incluiu 48 
constelações em seu Almagesto. “Ursa Maior” ou “Carroça”?



  
O conceito antigo de constelação: figuras geométricas e mitológicas



  

O conceito moderno de 
constelação refere-se a 
uma região do céu.

Em 1922 a International 
Astronomical Union (IAU) 
propôs a divisão do céu 
em 88 constelações.

Cada uma delas contém as 
estrelas que, no passado, 
representavam figuras 
mitológicas.



  

Loteando o céu!



  

ConstelaçãoConstelação

Todas as estrelas que estiverem dentro Todas as estrelas que estiverem dentro 
de um lote, pertencem a uma mesma de um lote, pertencem a uma mesma 

constelação.constelação.

Cada lote é 
uma 

constelação



  

O nome das estrelas

As estrelas visíveis a olho nu 
geralmente são 
designadas por uma letra 
grega + o nome da 
constelação a que 
pertencem.

A estrela mais brilhante de 
uma constelação é a 
(alfa) a segunda em brilho 
é a  (beta) e assim por 
diante.

Ex.:  de Centaurus ou (alfa 
centauri),  Orionis, etc.



  

O nome das estrelas

Algumas estrelas possuem 
nomes próprios além da 
designação grega.

Exemplos:

 (alfa) Canis Majoris = 
Sirius

 (gama) Crux = Rubídea 
(vermelha)

 (delta) Scorpii = 
Dschubba (do árabe 
jabhat = testa)



  

A eclíptica

A posição do Sol no céu é relativa ao observador. 
Estamos situados em um referencial móvel, a 
Terra, que se move em torno do Sol ao longo 
de um ano.

À medida que a Terra percorre sua órbita, o Sol 
parece se mover com relação às estrelas.



  



  



  



  



  



  

Capricornus: 19 Jan – 15 Fev (28 dias)

Aquarius: 16 Fev – 11 Mar (24 dias)

Pisces: 12 Mar – 18 Abr (38 dias)

Aries: 19 Abr – 13 Mai (25 dias)

Taurus: 14 Mai – 19 Jun (37 dias)

Gemini: 20 Jun – 20 Jul (31 dias)

Cancer: 21 Jul – 09 Ago (20 dias)

Leo: 10 Ago – 15 Set (37 dias)

Virgo: 16 Set – 30 Out (45 dias)

Libra: 31 Out – 22 Nov (23 dias)

Scorpius: 23 Nov – 29 Nov (07 dias)

Ophiucus: 30 Nov – 17 Dez (18 dias)

Sagittarius: 18 Dez – 18 Jan (32 dias)



  

O zodíaco
A região do céu por onde transitam o Sol, a Lua e os 

planetas é chamada de zodíaco.

O zodiaco passa por 24 constelações: Pisces, Cetus 
(baleia), Aries, Taurus, Auriga (boieiro), Orion, Gemini, 
Cancer, Leo, Hydra (serpente marinha), Sextans 
(sextante), Virgo, Crater (cálice), Corvus (corvo), Libra, 
Centaurus (centauro), Scorpius, Ophiucus, Serpens 
Cauda (cauda da serpente), Scutum, Sagittarius, 
Capricornus, Aquarius e Pegasus.

O zodíaco é uma faixa que dá uma volta completa no céu, 
como a eclíptica. Possui uma largura total de 16 graus (8 
graus para o N e S da eclíptica).



  

O zodíaco é como uma estrada no céu por onde 
“caminham” o Sol (no meio), a Lua e os planetas



  

Portanto, a eclíptica  passa por 13 constelações zodiacais.

Já os planetas, podem ser encontrados na faixa zodiacal, 
que se estende 8 graus para cada lado da eclíptica, 
abrangendo 24 constelações.



  

A eclíptica é uma faixa estreita porque as órbitas 
dos planetas são praticamente coplanares.

O Sistema Solar (fora de escala)



  

Planetas interiores

São aqueles que possuem 
órbita interna à da Terra.

Restringem-se a Mercúrio e 
Vênus.

Consequentemente, esses 2 
planetas nunca são vistos 
em direção muito diferente 
da do Sol

Chamamos de elongação 
máxima ao ângulo máximo 
entre um planeta interior e 
o Sol, visto da Terra.



  

A elongação máxima de 
Mercúrio é de 28 graus e 
de Vênus é de 47 graus.

Mercúrio e Vênus, vistos ao 
telescópio, apresentam 
“fases” como a Lua.

Somente os planetas 
interiores possuem “fases”.



  

Os planetas exteriores são: Marte, Júpiter, Saturno, Urano e 
Netuno.

Eles podem ser vistos em qualquer posição (ângulo) 
relativamente ao Sol.

Existem configurações especiais desses planetas relativas 
ao Sol: oposição, conjunção e quadratura (v. abaixo).



  

Algumas constelações facilmente 
identificáveis

Scorpius (o escorpião)
(Inverno do hemisfério sul)



  

Pegasus (constelação)
(Primavera do Hemisferio Sul)

Pegasus
(Mitologia)



  

Orion
(Verão do hemisfério Sul)

Orion
(Mitologia)



  

Leo (o leão)
Outono no hemisfério Sul

Leo (Mitologia)



  

Algumas constelações indígenas

Muitas tribos indígenas brasileiras são nômades.

Os índios brasileiros transmitem sua cultura oralmente.

As constelações variam de tribo para tribo.

O conceito de constelação vai além de figuras geométricas: 
inclui tonalidades de claro e escuro.



  

O “homem velho”



  

A “arapuca”



  

Constelação da “Ema”



  



  

O movimento diurno da
esfera celeste

Ao observarmos qualquer astro no céu ao longo de algumas 
horas, notamos que eles parecem descrever arcos de 
circunferência no céu.

Cada estrela descreve uma circunferência completa em 
23h56m.



  

Qual é a origem
desse fenômeno?

Qual é a origem
desse fenômeno?



  

Na antiguidade, até a idade 
“moderna”: a “esfera 
celeste”, na qual estão 
incrustadas as estrelas, gira 
em torno da Terra.

No modelo geocêntrico do 
Universo a Terra é estática e 
em torno dela giram as 
estrelas e demais astros.

O geocentrismo foi 
definitivamente abandonado 
em meados do século XVI, 
no início da idade moderna.



  

Quando um observador executa uma rotação em relação a 
um referencial considerado “fixo”, todos os objetos desse 
referencial parecem executar rotações.

O centro das trajetórias aparentes de todos os objetos 
coincide com o eixo de rotação do observador.

À esquerda: lâmpadas no teto, vistas por um observador “fixo”.
À direita: as mesmas lâmpadas, vistas por um observador “em rotação”.



  

Portanto:

O movimento aparente das 
estrelas, do Sol e da Lua, 
que é percebido ao longo 
de algumas horas é 
resultado da rotação da 
Terra em torno de seu 
eixo.

A direção do eixo de rotação 
da Terra coincide com o 
centro das trajetórias 
aparentes desses astros.



  

O movimento aparente do Sol ao longo da eclíptica (e 
através das 13 constelações zodiacais) percebido ao 
longo de 1 ano é resultado da translação da Terra em 
torno do Sol.

Na prática, o movimento dos astros no céu é devido à 
combinação dos movimentos de rotação e translação 
terrestre, simultâneos.
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