
Capítulo 20 
 

 Universo: Galáxias, Estrelas, 
Planetas, Satélites ... 

Professora Liziane Azevedo 



O que é Astronomia? 

É a ciência que estuda o universo, numa tentativa 
de perceber a sua estrutura e evolução. 



Os Primórdios da observação 
Astronômica 

• Os primeiros registos astronômicos datam de 
aproximadamente 3000 a.C. e devem-se a 
chineses, babilónios e egípcios. 

• O ápice da ciência antiga deu-se na Grécia, de 
600 a.C. 

• Foram os primeiros a falar em esfera celeste e a 
considerar que este girava em torno da Terra. 

 



Alguns astrónomos da Grécia 
Antiga 

• Tales de Mileto (~624 – 546 a.C.) pensava que a Terra 
era um disco plano numa vasta extensão de água. 

• Pitágoras de Samos (~572 – 497 a.C.) acreditava que 
todos os corpos celestes eram esféricos. Foi o primeiro a 
chamar Cosmos ao céu. 

• Aristóteles de Estagira (384 – 322 a.C.) explicou os 
eclipses da Lua e do Sol e propôs que o Universo seria 
finito e esférico. 



Modelo da Teoria Geocêntrica  

 



 
• Ptolomeu (85 D.C.-165 D.C.) foi o último astrônomo 

importante da Antiguidade.  
 
 
• É a ele que se deve uma representação geométrica do 

sistema solar, geocêntrica. 
 



 
• É este cientista que aprofunda o modelo de Aristóteles e 

formula a Teoria Geocêntrica 
 
• A Terra era o centro do Universo e o sol e os outros 

Planetas rodavam à sua volta. 
 



A Mudança do Pensamento 
Científico 

• No contexto de mudança que se começou a 
verificar na sociedade do final do séc. XV 
destaca-se um nome, Leonardo Da Vinci 
(1452-1519), que desempenha um papel 
fundamental, sendo considerado por muitos 
como o ponto de viragem do pensamento 
científico. 



Modelo Heliocêntrico 



O aparecimento da Teoria 
Heliocêntrica 

• É neste contexto de mudança que aparece a obra de 
Nicolau Copérnico (1473-1543), 

    em que propõe um novo modelo  
    planetário. 

 
  
• Retoma a ideia de Aristarco de Samos, que pressupõe 

que é o Sol e não a Terra que ocupa o centro do 
Universo. 



 
• Só com os estudos efetuados por Galileu 

Galilei (1564-1642), se abriram novos 
horizontes com o seu telescópio 
astronômico (luneta de Galileu). 

 



• As descobertas sucederam-se a um ritmo 
acelerado: as crateras da Lua, os satélites de 
Júpiter, as manchas solares e as fases da 
Lua e de Vênus. 

 
• Só nesta altura é que as teorias de 

Copérnico ganham um poderoso aliado. 



• Astrônomos – Especialistas em Astronomia. 

• Pesquisam cada vez mais o Universo. 

• Modernos e sofisticados equipamentos – 

telescópio, radiotelescópios e sondas espaciais. 

Astronomia 



• Astros – corpos que se encontram no espaço 

celeste. Ex: Terra, Sol, Lua. 

• Distância entre os astros – Velocidade da Luz 

no vácuo. 

Ano-Luz 



• Unidade de Medida entre 

os astros - Ano-luz. 

• 1 Ano-luz = distância que 

a luz percorre, no vácuo, 

em 1 ano. 

Ano-Luz 



Universo 



Universo 



Universo 



Universo 



Via Láctea - Galáxia 



Via Láctea - Galáxia 



Via Láctea - Galáxia 



Via Láctea - Galáxia 



Via Láctea - Galáxia 



Sol 



Sol – Nossa Estrela 

• Estrelas – Astros luminosos = brilham com a 

própria luz. 

• Gases diversos. 

• Emitem energia – dimensões diversas. 

• Sol – estrela mais próxima da Terra. 



Sol – Nossa Estrela 



Planeta 



Planeta - Terra 

• Não tem luz própria. 

• Astros iluminados. 

• Giram ao redor do Sol. 

 



Movimentos da Terra 

ROTAÇÃO: 
 
• Realizado em torno de si mesma (ou de seu 

eixo terrestre); 
• Duração de 24h (aproximadamente) ou um 

dia; 
• Consequência: têm-se dias e noites.  



Movimentos da Terra 

ROTAÇÃO 
 
 



Movimentos da Terra 

TRANSLAÇÃO: 
 
• Realizado em torno do sol (órbita); 
• Duração de 365 dias e 6h ou 1 ano; 
• Consequência: existem as estações do ano e a 

ocorrência do ano bissexto, de 4 em 4 anos.  

 

 



Movimentos da Terra 

TRANSLAÇÃO 
 
 



34 

Estações do ano 

• Hemisfério sul 
   dezembro = verão 21 ٭
 junho = inverno 21 ٭
 março = outono 21٭
 = setembro 23٭

primavera 
 
 
 
 

• Hemisfério norte 
 = dezembro 21 ٭

inverno 
 junho = verão 21 ٭
 março = primavera 21 ٭
 setembro = outono 23 ٭
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As datas que marcam o início das 
estações do ano recebem a 

denominação de: 

• EQUINÓCIO  • SOLSTÍCIO 
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EQUINÓCIO  
 
• Equinócio(noites iguais aos dias). 

• 21 de março = hemisfério boreal é equinócio 

de primavera e no hemisfério austral é 

equinócio de outono. 

• 23 de setembro = hemisfério boreal é 

equinócio de outono e no hemisfério austral é 

equinócio de primavera. 
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SOLSTÍCIO 
• No dia 21 de junho, ocorre o solstício de 

verão no hemisfério setentrional. É o dia 
mais longo e a noite mais curta. No 
hemisfério meridional solstício de inverno, 
com a noite mais longa do ano. 

• No dia 21 de dezembro, ocorre o solstício 
de inverno no hemisfério setentrional.  

• É a noite mais longa e o dia mais curto. No 
hemisfério meridional solstício de verão 
com o dia mais longo do ano. 
 
 



39 



Hemisfério é cada uma das duas metades 
em que a Terra foi dividida 

São dois os Hemisférios da Terra 
Hemisfério Norte 

Hemisfério Sul 

N 

Sul 



EQUADOR 

Construindo uma representação do Globo Terrestre 

  NORTE 

SUL 

PÓLO NORTE 

PÓLO SUL 

EQUADOR 

S 

N 

 
Do Equador até o 
Pólo Sul, temos o 
Hemisfério 
Sul. 

Do Equador  até 
o Pólo Norte 
temos o  
Hemisfério 
Norte. 

     HEMISFÉRIO                
NORTE 

HEMISFÉRIO SUL 



GREENWICH 

Construindo a representação do Globo Terrestre 

“Cortando” a 
Terra na vertical , 

o Meridiano de 
Greenwich,   

divide o planeta 
em dois 

Hemisférios: 
Hemisfério Leste  
para a direita e 

Hemisfério Oeste, 
para a esquerda. 

L O 

LESTE OESTE 

HEMISFÉRIO 
OESTE  

HEMISFÉRIO 
LESTE  

GREENWICH 



São linhas imaginárias 
traçadas sobre os 
mapas, essenciais para 
a localização de um 
ponto na superfície 
terrestre.  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS  



LATITUDES: 

SÃO LINHAS IMAGINÁRIAS 
TRAÇADAS 
PARALELAMENTE A LINHA 
DO EQUADOR. 

SÃO LINHAS NUMERADAS 
EM GRAUS PARA O NORTE E 
PARA O SUL, PARTINDO DO 
EQUADOR 0º ATÉ 90º NOS 
PÓLOS, NORTE OU SUL. 

PARALELOS: Pólo Norte 

 Pólo Sul 

N 

O 

R 

T 

E 

S 

U 

L 

Equador 

A linha imaginária 
que “corta” a Terra 
ao meio, chamamos  
EQUADOR. 



MERIDIANOS: 

SÃO LINHAS IMAGINÁRIAS QUE 
CRUZAM 
PERPENDICULARMENTE O  
EQUADOR, EM SEMICÍRCULOS, 
PARTINDO DO MERIDIANO DE 
GREENWICH.  

LONGITUDES: 

CORRESPONDEM ÀS LINHAS 
QUE CONTORNAM A TERRA,  
MEDIDAS EM GRAUS, PARTINDO 
DO MERIDIANO DE GREENWICH 
(0º ATÉ 180°, PARA LESTE OU 
OESTE). 

 

Pólo Norte 

 Pólo Sul 

Greenwich 



PARTINDO DA DIVISÃO DA TERRA, EM HEMISFÉRIOS (NORTE, 
SUL, LESTE E OESTE), CORTADOS POR LINHAS IMAGINÁRIAS 
(PARALELOS E MERIDIANOS), NUMERADAS EM GRAUS  

(LATITUDES E LONGITUDES), CONSEGUE-SE LOCALIZAR 
QUALQUER PONTO NA SUPERFÍCIE TERRESTRE, PELO MÉTODO 
CHAMADO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS.   

 



Lua 

• Único satélite natural da Terra. 

• Astro mais brilhante do céu à noite. 

• Dá uma volta completa em torno da terra – 28 

dias – Revolução. 

 



OBRIGADA PELA ATENÇÃO 
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