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RESUMO  

 

No ano de 2011 a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro criou o 

Currículo Mínimo, parâmetro curricular que estabelece o conteúdo mínimo que os 

alunos da rede estadual de ensino devem aprender durante a sua passagem pelo ensino 

fundamental e médio. A chegada deste novo parâmetro provocou mudanças no ensino 

de Física nas escolas e, como consequência, alguns professores se defrontaram com 

dificuldades para lidar com essas mudanças, pois, além de reorganizar os conteúdos 

do Ensino Médio, o Currículo Mínimo propõe uma nova abordagem para o ensino de 

Física. Com o objetivo de auxiliar esses professores na inserção dos conteúdos 

sugeridos no Currículo Mínimo em sua prática docente, especialmente aqueles 

relativos aos temas de Astronomia, propomos nesta monografia de conclusão do curso 

de Licenciatura em Física uma metodologia baseada na formação continuada, fazendo 

uso de experimentos produzidos com materiais de baixo custo, direcionados para os 

dois primeiros bimestres do primeiro ano do ensino médio. Esta proposta foi aplicada 

na forma de minicurso, com duração de 9 horas, cujo público alvo era professores de 

Física e alunos de períodos avançados de licenciatura. O minicurso foi realizado no 

Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense em julho de 2013, no período 

de recesso escolar dos professores, e contou com a presença de 30 participantes. No 

final deste trabalho, a partir da análise dos resultados alcançados com o minicurso e 

da avaliação das atividades desenvolvidas, foi possível concluir que o evento atingiu 

seus objetivos e metas, na busca pelo aprimoramento da prática docente. 

 

 

Palavras chave: Ensino de Física, Ensino Médio, Currículo Mínimo, Formação 

Continuada, Astronomia, Atividades experimentais com materiais de baixo custo, 

Minicurso. 
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ABSTRACT 

 

In 2011 the Department of Education of the State of Rio de Janeiro created the 

Minimum Curriculum, curriculum parameter that establishes the minimum content 

that students from state schools should learn during their passage through middle and 

high school. The arrival of this new parameter caused changes in the Physics teaching 

in schools and, as a consequence, some teachers were faced with difficulties to deal 

with these changes, because in addition to rearrange the contents of Secondary 

Education, the Curriculum Minimum proposes a new approach to Physics teaching. In 

order to assist these teachers in the insertion of the contents suggested in Minimum 

Curriculum in their teaching practice, especially those relating to the topics of 

Astronomy, we propose in this monograph of conclusion of the Bachelor's Degree in 

Physics, a methodology based on continuing education, making use of experiments 

produced with low cost materials, addressed to the first bimester of the first year of 

high school. This proposal was applied in the form of short course, lasting nine hours, 

whose target audience was physics teachers and students in advanced undergraduate 

periods. The short course was conducted at the Institute of Physics of the 

Universidade Federal Fluminense in July 2013, during the school recess of teachers, 

and was attended by 30 participants. At the end of this work, from the analysis of the 

results achieved with the short course and evaluation of activities, it was concluded 

that the event achieved its goals and objectives in the search for improvement of 

teaching practice. 

 

 

Keyword: Physics Education, Secondary Education, Minimum Curriculum, 

Continuing Education, Astronomy, Experimental activities with low cost materials, 

Short course. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade em que vivemos passa por constantes transformações. Nesse 

contexto, a escola tem de estar sempre atualizada para atender as necessidades dos 

alunos, pois eles estão cada vez mais exigentes: o público escolar não se contenta 

mais com aulas puramente tradicionais, onde o professor é o detentor do 

conhecimento e o aluno é visto como ‘uma página em branco’ a ser preenchida pela 

matéria. O estudante quer falar, interagir e entender o mundo no qual ele está inserido. 

Para se adequar a essa nova realidade e atender aos anseios de seus alunos, o 

professor deve estar sempre buscando novas metodologias para desenvolver em suas 

aulas a fim de torná-las contextualizadas com o cotidiano e interesses dos alunos, 

motivando-os para os estudos e a conquista de novos conhecimentos.  

Em virtude das transformações que ocorrem na sociedade, os órgãos 

governamentais responsáveis pela educação básica - educação infantil, ensino 

fundamental e médio - revisam regularmente os documentos que regem a educação 

nacional. Essas atualizações têm o objetivo de rever os conteúdos e habilidades que 

devem ser trabalhados no ambiente escolar, de modo a formar cidadãos reflexivos e 

atuantes na sociedade, plenamente capazes de ingressar no mundo do trabalho ou em 

estudos de nível superior.  

No ano de 2011, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro iniciou 

a implementação de um parâmetro a ser seguido por toda rede estadual de ensino: o 

Currículo Mínimo. Este currículo engloba as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica e as necessidades educacionais específicas para o Ensino 

Fundamental e Médio de todas as escolas de sua rede de ensino. Nessa nova proposta, 

é dado um enfoque diferenciado na abordagem dos conteúdos disciplinares. Em 

Física, por exemplo, privilegiou-se uma contextualização com base nos temas de 

Física Moderna e Contemporânea.  

Diante desses motivos, o professor se vê na necessidade de estar habilitado a 

atender as exigências tanto da comunidade escolar quanto dos documentos oficiais. 

Porém, como ele deve proceder para manter-se atualizado? Permitindo-se uma auto-
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avaliação e tendo consciência do seu nível de competências, o professor percebe que 

não é possível falar em educação de qualidade sem se comprometer com a 

continuidade de sua formação profissional.  

A formação continuada deve ser encarada como um processo contínuo, 

presente sempre que possível no cotidiano escolar. A Universidade não pode se eximir 

desse compromisso, pois também é seu papel contribuir para a melhoria da prática 

docente, através do contínuo aprimoramento profissional. Assumindo parte desse 

papel, relatamos neste trabalho monográfico o desenvolvimento de uma proposta de 

formação continuada direcionada para professores da rede pública estadual de ensino, 

com a finalidade de auxiliá-lo na inserção dos tópicos de Astronomia sugeridos pelo 

Currículo Mínimo, para as turmas do primeiro ano do Ensino Médio.  

A ideia de elaborar um material de apoio para professores que desejam inserir 

tópicos de Astronomia em suas aulas foi inspirada em um projeto intitulado “Universe 

in a Box
1
”, desenvolvido pela Universidade de Leiden, na Holanda, e apresentado no 

6º Encontro Internacional de Astronomia e Astronáutica em Campos dos Goytacazes, 

Rio de Janeiro. Este projeto consiste na preparação de uma caixa que contém um 

manual para o professor, kits de demonstração e vários materiais de baixo custo para 

realização de atividades experimentais, preparados para ensinar Astronomia a crianças 

com idades entre 4 e 10 anos. Através destas atividades, são abordados os seguintes 

temas: Nossa fascinante Lua; a Terra - o nosso planeta; o Sol - Estrela do Nosso Lar; 

O nosso Sistema Solar e o Mundo das Constelações. No nosso trabalho, todo material 

elaborado foi em concordância com o Currículo Mínimo para as turmas de primeiro 

ano do ensino médio da rede estadual de ensino. 

No segundo capítulo deste trabalho monográfico justificamos nossas 

propostas, com o auxílio de artigos e documentos oficiais, detalhando o Currículo 

Mínimo e destacando a importância da formação continuada para a prática docente. 

Ainda neste capítulo, ressaltamos a relevância do uso de materiais de baixo custo no 

ensino de Física e discutimos a inserção da Astronomia no Ensino Médio. No capítulo 

3, descrevemos as etapas que resultaram na elaboração do minicurso “Tópicos de 

Astronomia para o Ensino Médio com base no Currículo Mínimo”, desde sua 

                                                           
1
 O endereço eletrônico do Projeto “Universe in a Box” é 

<http://www.unawe.org/resources/universebox/>. Acesso em 20/11/2013.  

A página eletrônica que contem o manual para professores disponível para download é  

<http://www.unawe.org/resources/education/Universe_in_Box_activitybook/>. Acesso em 20/11/2013 

 

http://www.unawe.org/resources/universebox/
http://www.unawe.org/resources/education/Universe_in_Box_activitybook/
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organização até a avaliação realizada pelos participantes e organizadoras. A análise 

dos resultados é apresentada esmiuçadamente no capítulo 4. No capítulo seguinte, são 

feitas as conclusões e considerações finais. As obras citadas encontram-se no capítulo 

6. Todo material produzido para o minicurso está disponível no capítulo 7. 

Finalmente, no capítulo 8, anexamos alguns textos sobre tópicos de Astronomia, que 

podem ser utilizados como material de consulta pelo professor. Os capítulos 7 e 8 

encontram-se inseridos em um CD no final deste trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1.CURRÍCULO MÍNIMO 

 

A Educação Básica brasileira compreende as etapas essenciais da educação: a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Conforme afirmam as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, “A Educação Básica de 

qualidade é um direito assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente.” (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA 

A EDUCAÇÃO BÁSICA, 2013, p.4). Sendo assim, toda criança tem o direito 

assegurado por lei de frequentar a escola. Portanto, um dos principais objetivos da 

Educação Básica é assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meio para progredir na vida da forma 

que desejarem: seja ingressando diretamente no mundo do trabalho ou em estudos 

posteriores de nível superior.  

A fim de alcançar esse objetivo, a Educação Nacional tem passado por 

algumas modificações. O ensino fundamental passou a ter duração de nove anos e, 

para garantir o direito da educação básica para todos os brasileiros em idade escolar, 

instituiu-se a obrigatoriedade do ensino gratuito dos quatro aos 17 anos de idade.  Por 

esse motivo, alguns documentos que determinam as diretrizes educacionais para o 

nosso país tiveram que passar por uma revisão. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica, resolução aprovada no ano de 2010, que contem as principais 

normas da Educação Básica, foi revista em 2013 e é essa versão atualizada que 

fundamenta alguns trechos deste trabalho.  

Visando estabelecer uma base nacional comum a todos os estudantes, o 

Governo Federal elaborou as diretrizes a serem seguidas por todas as redes de ensino: 

“São estas diretrizes que estabelecem a base nacional comum, responsável por 

orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas 

pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras.” (DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, 2013, p.4). De 

acordo com esse documento, 
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[...] as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

visam estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio, bem como para as modalidades 

com que podem se apresentar, a partir das quais os sistemas federal, 

estaduais, distrital e municipais, por suas competências próprias e 

complementares, formularão as suas orientações assegurando a integração 

curricular das três etapas sequentes desse nível da escolarização, 

essencialmente para compor um todo orgânico. (DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, 2013, 

p.8). 

 

 

Logo, esse documento não tira a autonomia dos Estados e Municípios de 

formularem seus currículos. Ele preza pelo eixo norteador de toda a Educação Básica, 

que deve ser a mesma para todo país. No entanto, o nosso país tem dimensões 

continentais e, devido às especificidades de cada uma de suas regiões, torna-se 

necessário que cada Estado ou Município crie seus próprios parâmetros educacionais. 

No ano de 2011, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro iniciou 

seu processo de elaboração de um currículo que visa atender tanto as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica quanto às necessidades educacionais 

específicas para o Ensino Fundamental e Médio de todas as escolas da sua rede de 

ensino. Esse documento recebeu o nome de Currículo Mínimo e contém as 

competências e habilidades que devem estar nos planos de curso e nas aulas, como 

mostra a citação a seguir:  

 

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro elaborou o 

Currículo Mínimo da nossa rede de ensino. Este documento serve como 

referência a todas as nossas escolas, apresentando as competências e 

habilidades que devem estar nos planos de curso e nas aulas. (RIO DE 

JANEIRO. CURRÍCULO MÍNIMO. 2012, p.3) 

 

Na primeira etapa de elaboração deste parâmetro, foram desenvolvidos apenas 

os Currículos Mínimos para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino 

Médio regular, nos seguintes componentes: Matemática, Língua 

Portuguesa/Literatura, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. No ano seguinte, 

foram implementados os Currículos Mínimos de Química, Física, Ciências e Biologia, 

Artes, Educação Física e Língua Estrangeira. 

O Currículo Mínimo serve como referência para todas as escolas estaduais e 

destina-se a orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no 

cotidiano escolar em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre, visando assim 

garantir uma essência básica comum a todos, conforme salienta o trecho abaixo: 
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Sua finalidade é orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem 

faltar no processo de ensino-aprendizagem, em cada disciplina, ano de 

escolaridade e bimestre. Com isso, pode-se garantir uma essência básica 

comum a todos e que esteja alinhada com as atuais necessidades de ensino, 

identificadas não apenas nas legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros 

Curriculares Nacionais, mas também nas matrizes de referência dos 

principais exames nacionais e estaduais. (RIO DE JANEIRO. 

CURRÍCULO MÍNIMO FÍSICA, 2012, p.2) 

 

Vale ressaltar que este currículo estabelece um ponto de partida mínimo, logo, 

os professores têm liberdade para trabalhar mais conteúdos, desde que o proposto pelo 

Governo seja cumprido. Como podemos perceber, 

 

O Currículo Mínimo visa estabelecer harmonia em uma rede de ensino 

múltipla e diversa, uma vez que propõe um ponto de partida mínimo — 

que precisa ainda ser elaborado e preenchido em cada escola, por cada 

professor, com aquilo que lhe é específico, peculiar ou lhe for apropriado. 

(RIO DE JANEIRO. CURRÍCULO MÍNIMO LINGUA PORTUGUESA, 

2011, p.3) 
 

 O novo modelo trouxe alterações na Física do Ensino Médio com a 

proposição de formar uma cultura científica nos indivíduos, conforme orientam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), quando afirmam que: 

 

[...] o ensino de Física, na escola média, contribua para a formação de uma 

cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos 

fatos, fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a 

interação do ser humano com a natureza como parte da própria natureza 

em transformação. (BRASIL, 2000, p. 22) 

 

  Logo, o modelo tradicional de ensino que olha o aluno como um depósito de 

informações não satisfaz mais as novas metas do Estado. Por isso, a abordagem 

metodológica mudou e alguns conceitos foram retirados para dar lugar a outros que se 

encaixam mais no cotidiano do estudante. Este novo desafio traz um significado 

distinto ao ensino de Física: “preparar os estudantes de Ensino Médio para 

compreender o seu cotidiano e a sociedade em que estão inseridos significa propor um 

ensino de Física que lhes permita entender como esta ajudou a construir o mundo em 

que vivemos.” (RIO DE JANEIRO. CURRÍCULO MÍNIMO FÍSICA, 2012, P.3).  
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 Para alcançar tal meta, uma das modificações realizadas foi quanto à 

abordagem conceitual. Todos os grandes temas da Física passaram a ser abordados a 

partir da realidade vivenciada no cotidiano dos estudantes. Isso quer dizer que: 

 

Todos os grandes temas: Mecânica, Termodinâmica, Física Ondulatória e 

Eletromagnetismo começam a ser abordados a partir de uma proposta 

concreta. A Mecânica, a partir da Cosmologia e da observação do céu. A 

Termodinâmica, a partir da máquina térmica. A Física Ondulatória, a partir 

do olho humano. E o Eletromagnetismo, a partir do motor elétrico e do 

dínamo. Isso dará maior significado ao estudo de cada um desses temas e 

poderemos tirar deles os conceitos que nos interessam. (RIO DE 

JANEIRO. CURRÍCULO MÍNIMO FÍSICA, 2012, p. 3). 

 

Analisando o primeiro bimestre da primeira série do ensino médio, podemos 

perceber que o desejado é que o tema “Movimento” seja abordado a partir da 

Cosmologia, conforme podemos notar no quadro abaixo: 

 

1º Bimestre: Cosmologia e Movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências e 

Habilidades 

Compreender o conhecimento científico como resultado de 

uma construção humana, inserido em um processo histórico 

e social. 

Reconhecer a importância da Física Aristotélica e a 

influência exercida sobre o pensamento ocidental, desde o 

seu surgimento até a publicação dos trabalhos de Isaac 

Newton. 

Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos 

explicativos para fenômenos naturais ou sistemas 

tecnológicos. 

Saber comparar as ideias do Universo geoestático de 

Aristóteles Ptolomeu e heliostático de Copérnico-Galileu-

Kepler. 

Conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua 

e do Sol para a descrição de fenômenos astronômicos 

(duração do dia/noite, estações do ano, fases da Lua, 

eclipses, marés etc.). 

Reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas. 

Compreender a relatividade do movimento. 

Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, 

identificando e relacionando as grandezas envolvidas. 

Compreender os conceitos de velocidade e aceleração 

associados ao movimento dos planetas. 

Reconhecer o caráter vetorial da velocidade e da aceleração. 

Tabela 1: Grade do primeiro bimestre do primeiro ano do Ensino Médio de acordo com o 

Currículo Mínimo. 
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Percebemos, portanto, que foram incluídos os seguintes tópicos de 

Astronomia: sistema Sol-Terra-Lua, movimento dos planetas e universo geostático 

versus universo heliostático. Nessa abordagem, os tópicos acima descritos ficaram 

mais contextualizados. Através do estudo dos Movimentos dos Planetas é possível 

aprender cinemática, e também ficam mais concretos os conceitos de referencial, 

velocidade, aceleração, dentre outros.   

Para o segundo bimestre desta mesma série, o tema “Força” é o eixo central. O 

quadro abaixo especifica as competências e habilidades para esse bimestre: 

 

2º Bimestre: Forças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências e 

Habilidades 

Compreender o conhecimento científico como resultado de 

uma construção humana, inserido em um processo histórico 

e social. 

Reconhecer a importância da Física Newtoniana e sua 

influência sobre o pensamento ocidental, tendo sido 

considerada a doutrina científica do Iluminismo. 

Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos 

explicativos para fenômenos naturais ou sistemas 

tecnológicos. 

Reconhecer o modelo das quatro forças fundamentais da 

natureza: força gravitacional, força eletromagnética, força 

nuclear forte e força nuclear fraca. 

Compreender as interações gravitacionais, identificando a 

força gravitacional e o campo gravitacional para explicar 

aspectos do movimento de planetas, cometas, satélites e 

naves espaciais. 

Perceber a relação entre causa, movimento e transformação 

de estado e as leis que regem o movimento. 

Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, 

substâncias, objetos ou corpos celestes. 

Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, 

identificando e relacionando as grandezas envolvidas. 

Perceber a relação algébrica de proporcionalidade direta com 

o produto das massas e inversa com o quadrado da distância 

da Lei da Gravitação Universal de Newton. 

Reconhecer a diferença entre massa e peso e suas unidades 

de medida. 

Compreender o conceito de inércia. 

Compreender que a ação da resultante das forças altera o 

estado de movimento de um corpo. 

Compreender o princípio da ação e reação. 

Tabela 2: Grade do segundo bimestre do primeiro ano do ensino médio de acordo com o 

Currículo Mínimo. 
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Novamente explorando assuntos associados à Astronomia, espera-se que o 

estudante compreenda as interações gravitacionais para explicar o movimento dos 

corpos celestes e, que através da Lei da Gravitação Universal de Newton, ele possa 

analisar as relações de proporcionalidade entre os parâmetros envolvidos, nesse caso, 

qual é a relação entre força de atração gravitacional e as massas dos corpos e como 

essa força varia com a distância.  

Com base nessas alterações, já é possível inferir que o Currículo Mínimo 

trouxe mudanças para a prática docente. O professor teve de alterar seus métodos para 

atender ao novo padrão. No pouco tempo em que o novo modelo está em vigor, 

algumas conclusões podemos tirar. Um dos pontos positivos desta modificação foi o 

ensino de Física se tornar mais contextualizado. Desta forma a sala de aula ficou mais 

próxima da vida do aluno. Porém, também notamos alguns transtornos: os livros 

didáticos ainda não foram adaptados para essa nova realidade e alguns professores 

sentem-se desconfortáveis em trabalhar assuntos que há muito tempo não fazem parte 

da sua prática e que, para alguns, nem foi abordado na sua formação inicial, como 

ocorre com temas de Astronomia, Física Moderna, Física Nuclear, e alguns outros. 

Visando diminuir as dificuldades dos professores para trabalhar com temas 

relacionados á Astronomia no primeiro ano do ensino médio, elaboramos uma 

metodologia baseada na formação continuada de professores para tentar solucionar 

esta situação (capítulo 3). Assim, além de tentar introduzir o Currículo Mínimo nesta 

série, procuramos colaborar para a melhoria na qualidade de ensino da educação 

pública, juntamente com o aperfeiçoamento da prática docente. 

 

2.2.A FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

2.2.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A discussão da Formação Continuada no Brasil teve seu ápice na década de 80 

quando “foram introduzidos elementos técnicos, como planejamento, programação, 

objetivos bem retardados, avaliação, etc. [...]” (IMBERNÓN, 2010, p.17) nos planos 

de aula. Essa década foi marcante para a educação devido ao término da ditadura 

militar, quando houve a abertura política do país, que acabou ocasionando intensas 

transformações sociais. A escola estava prestes a mudar sua filosofia educacional, 
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pois com o término da ditadura, ela rompeu com o ensino tecnicista que vigorava e 

iniciou o processo de democratização escolar.  

Neste processo, a escola passou a preocupar-se com a formação do educador. 

Ela percebeu que o professor deveria estar a par da sua realidade para ter condições de 

colaborar com a democratização escolar. No entanto, apesar das mudanças que 

estavam ocorrendo, a escola ainda era conteudista, ou seja, dava mais valor ao 

conteúdo do que á formação do indivíduo como um todo. Por isso, essa conduta 

acabou dificultando as reflexões acerca do trabalho docente e das alterações na 

estrutura escolar. 

A década de 90 foi mais promissora porque o Governo Federal promulgou a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996) que 

fixava as reformas ocorridas no país. Neste âmbito, a formação docente ganhava mais 

importância e, através deste documento, mais recursos foram destinados à escola com 

o objetivo de melhorar a qualidade da educação escolar. Nesse sentido, a formação 

continuada foi essencial para que todas essas transformações acontecessem, pois, sem 

ela, os professores não teriam a oportunidade de rever seus ideais e construir uma 

escola democrática junto com o povo. 

 

2.2.2. DISCUSSÃO PEDAGÓGICA 

 

Existem alguns termos similares à formação continuada, tais como: 

reciclagem, capacitação e qualificação, dentre outros. Segundo Prada, (1997) essas 

nomenclaturas “estão empregadas no sentido de uma concepção filosófica que orienta 

o processo” (Prada, 1997 apud Costa, 2004, p.66). Na tabela a seguir, listamos alguns 

desses termos e suas respectivas interpretações. 
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Termos empregados para a formação continuada. (PRADA, 1997) 

Capacitação 

 

Proporcionar determinada capacidade a ser 

adquirida pelos professores, mediante um 

curso; concepção mecanicista que considera 

os docentes incapacitados.  

Qualificação 

 

Não implica a ausência de capacidade, mas 

continua sendo mecanicista, pois visa 

melhorar apenas algumas qualidades já 

existentes.  

 

Aperfeiçoamento 

 

Implica tornar os professores perfeitos. Está 

associado à maioria dos outros termos. 

 

Reciclagem 

 

Termo próprio de processos industriais e 

usualmente referentes à recuperação do lixo. 

 

Atualização 

 

Ação similar à do jornalismo, informar aos 

professores para manter nas atualidades dos 

acontecimentos; recebe críticas semelhantes à 

educação bancária.  

 

 Formação Continuada 

 

Alcançar níveis mais elevados na educação 

formal ou aprofundar como continuidade dos 

conhecimentos que os profissionais já 

possuem.  

 

Treinamento 

 

Adquirir habilidades por repetição; utilizando 

para manipulação de máquinas em processos 

industriais; no caso dos professores, estes 

interagirem com pessoas.  

 

Aprimoramento 

 

Melhorar a qualidade de conhecimento dos 

professores. 

 

Profissionalização 

 

Tornar profissional. Conseguir, para quem 

não tem, um título ou diploma. 

Compensação 

 

Suprir algo que falta. Atividades que 

pretendem subsidiar conhecimentos que 

faltaram na formação anterior.  

Tabela 3: Termos empregados para formação continuada.  

Fonte: (PRADA,1997 In:COSTA,2004,p.66) 

 

De acordo com esta tabela, podemos concluir que o presente trabalho foi 

formulado segundo a concepção filosófica de formação continuada, pois em nossas 

práticas procuramos proporcionar um aprofundamento do conteúdo que os 

professores já dominam e inserir novas metodologias para o ensino de Astronomia. 

Segundo PORTO (2012), a formação continuada vem sendo  
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[...] considerada uma das estratégias primordiais para traçar o perfil dos 

profissionais de educação, especificamente em 1990 buscando (re) 

configurar as práticas de formação, não apenas realizando a melhor 

formação, mas realizando-a de uma maneira diferente. (PORTO, P. 2012) 
 

 

Por isso, a formação continuada não deve ser sempre encarada como uma 

continuação dos estudos, e sim como uma oportunidade de reformular a abordagem 

didático-metodológica da prática docente. 

Paulo Freire (2001), em sua “Carta aos professores” afirma que: “não existe 

ensinar sem aprender”. O ensino e a aprendizagem formam um processo de mão 

dupla: quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Portanto, 

o professor deve ter a mente sempre aberta para aprender em todos os momentos de 

sua prática: seja elaborando o plano de aula, criando exercícios, lecionando e, 

principalmente, quando estiver avaliando.  

Freire salienta que: 

 

 
O fato, porém, de que ensinar ensina o ensinante a ensinar um certo 

conteúdo não deve significar, de modo algum, que o ensinante se aventure 

a ensinar sem competência para fazê-lo. Não o autoriza a ensinar o que não 

sabe. A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe 

coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo 

de iniciar sua atividade docente. (FREIRE, P. CARTA AOS 

PROFESSORES, 2001, p. 1) 

 

 

 De acordo com essa citação, é uma responsabilidade ética do professor 

dominar o assunto o qual ele se propôs a ensinar. No entanto, o mundo pós-moderno 

evolui muito rápido, as normas que regulamentam o ensino também passam por 

constantes atualizações e, na maioria dos casos, a formação inicial acaba ficando 

obsoleta e não satisfaz as necessidades atuais.  

No caso do Rio de Janeiro, como já mencionado na seção 2.1, a Secretaria de 

Educação alterou os temas que norteiam o Ensino Médio. Surge, assim, a necessidade 

de atualização do professor, pois Freire também defende que para exercer a atividade 

de ensinar é necessário “que sua preparação, sua capacitação, sua formação se tornem 

processos permanentes. Sua experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai 

deixando claro que ela requer uma formação permanente do ensinante.” (FREIRE, P. 

CARTA AOS PROFESSORES, 2001, p.2). 

 A importância da formação permanente deve começar a ser discutida na 

formação inicial. Libâneo (2004) afirma que 
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 O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação 

inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e 

práticos destinados à formação profissional, completados por estágios. A 

formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o 

aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de 

trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além 

do exercício profissional. (LIBÂNEO, 2004, p.227) 

 

Portanto, segundo Libâneo, concluir uma licenciatura e ir direto para a sala de 

aula, sem mais se preocupar com a formação acadêmica não é o suficiente quando o 

objetivo é formar cidadãos críticos e reflexivos.  Precisamos nos conscientizar que a 

formação acadêmica não termina: é um processo para toda a vida. Além de o 

professor ter essa consciência devido a sua formação inicial, existem fatores externos 

que também levam os professores de volta à sala de aula. 

A reflexão constante do professor e o aperfeiçoamento de sua prática pode 

melhorar a qualidade de ensino do país. Segundo PORTO (2012),  

 
O professor precisa, antes de tudo, ser um pensador reflexivo e isso vem a 

sugerir um caminho didático para tal formação, ou seja, refletir sobre sua 

prática pedagógica, apropriar-se de teorias e a partir delas construir pontes 

de construção que favoreça o processo de ensino-aprendizagem de seus 

educandos. (PORTO, P. 2012) 

 

2.3.O USO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA 

 

O uso de atividades experimentais no ensino de Física é uma maneira de 

concretizar o que o professor diz em sala de aula. Esta prática tem gerado resultados 

satisfatórios e é defendida por vários autores como SÉRÉ et al., (2003); EIRAS 

(2005); BARBOSA et al., (1999); ARAÚJO & ABIB (2003); SANTOS et al.,(2004). 

A utilização de experimentos com materiais de baixo custo permite um maior 

entrosamento entre os alunos através do trabalho em equipe. É comum, nessas 

atividades, a turma ser dividida em pequenos grupos a fim de construir várias 

montagens, e testar suas hipóteses em diversas situações. A montagem geralmente é 

de baixa dificuldade e oferece diversas contribuições ao aprendizado do aluno, tais 

como a elaboração de conceitos e o resgate de elementos do cotidiano que colabore 

para que a física seja vista por eles como uma atividade “deste mundo” (CATELLI et 

al., 2007). 
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Apesar de todas as melhorias que as atividades experimentais oferecem para o 

ensino de Física, existem dificuldades e obstáculos para que o professor adote esta 

prática em sua escola. Muitos professores acreditam que só é viável realizar essas 

atividades quando a escola possui um ambiente exclusivo para práticas experimentais 

(laboratórios).  Entretanto, Axt e Moreira (1991) afirmam que: 

 

[...] não podem os professores ficar esperando que seja instalado nas 

escolas amplos laboratórios com todo o material do qual necessitam. Isso 

não acontecerá. É preciso, então, buscar formas alternativas: experimentar 

na sala de aula mesmo ou fora dela, juntar material aqui e acolá, envolver 

os alunos na confecção de determinados dispositivos, lutar por verbas junto 

às direções de escolas e aos círculos de pais e mestres para adquirir aquele 

mínimo de equipamento sem o qual não se pode sair da superficialidade. 

(Axt e Moreira, 1991). 

 

Portanto, é possível desenvolver atividades com materiais de baixo custo na 

própria sala de aula. Na maioria dos casos, essas atividades envolvem a construção de 

um aparato experimental. Para o aluno, essa atividade é enriquecedora, porque 

estimula a criatividade, além de possibilitar a interdisciplinaridade com outras 

disciplinas, como matemática e artes, pois no momento da construção dos aparatos, 

eles precisam fazer medições, realizar cálculos, confeccionar apetrechos, etc. Outro 

fator relevante é que, como o próprio aluno montará o experimento, ele terá uma visão 

simplificada sobre a demonstração, levando-o a uma melhor compreensão, 

observação e participação nos fenômenos envolvidos. Conforme afirma Ribeiro 

(1955), 

 

[...] aparelhos e montagens improvisadas, executadas com os recursos mais 

modestos laboratórios, deve ser considerada não como uma solução de 

emergência, mas ao contrário, como uma nova técnica desejável para 

desenvolver as capacidades construtivas e inventivas do estudante. 

(Ribeiro, 1955) 

 

  Acreditamos que, assim, o aluno terá uma maior participação nas aulas, ao 

invés de adotar o papel de expectador passivo e acrítico (EIRAS 2005), conforme 

Kaptisa também salienta “Para que um estudante compreenda um experimento, ele 

próprio deverá executá-lo, mas ele entenderá muito melhor se, além de realizar o 

experimento, ele construir os instrumentos para sua experimentação”. (Kaptisa, 1985) 

Logo, torna-se claro que, 
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A proposta de se lidar com materiais simples, portanto, não advém apenas 

do fator custo, mas da necessidade de que o aluno possa dominar todo o 

processo de conhecimento, através da construção, por seus próprios meios, 

dos aparatos que servirão de objeto de estudo. A familiaridade com os 

materiais utilizados aproxima o aluno do conhecimento científico, porque 

mostra que a ciência física se aplica ao mundo real, que está a sua volta. 

Mais do que isso, permite a ele testar hipóteses de forma criativa, a partir 

das propriedades conhecidas ou supostas dos materiais e dos testes 

realizados com eles. (FERREIRA et AL, 2004). 

 

 

 Podemos inferir, então, que as atividades experimentais acrescentam diversas 

competências aos alunos. Shulman e Tamir (1973, apud Blosser, 1988), listaram 

cinco grupos de objetivos que podem ser alcançados através dessas atividades: 

 

1. habilidades - de manipular, questionar, investigar, organizar, comunicar; 

2. conceitos - por exemplo: hipótese, modelo teórico, categoria taxionômica; 

3.habilidades cognitivas - pensamento crítico, solução de problemas, aplicação, 

síntese; 

4. compreensão da natureza da ciência - empreendimento científico, cientistas e como 

eles trabalham, a existência de uma multiplicidade de métodos científicos, inter-

relações entre ciência e tecnologia e entre várias disciplinas científicas; 

5.atitudes - por exemplo: curiosidade, interesse, correr risco, objetividade, precisão, 

perseverança, satisfação, responsabilidade, consenso, colaboração, gostar de 

ciência; (1973, p.1119) 

 

Pela compreensão desses objetivos podemos notar a dimensão e a importância 

das atividades experimentais na formação dos alunos, pois elas contribuem para a 

formação de um cidadão crítico, consciente e atuante na sociedade.  

 

2.4.A INSERÇÃO DA ASTRONOMIA NO ENSINO MÉDIO 

 

Desde os tempos mais antigos, a Astronomia vem despertando a curiosidade 

do homem, pois as épocas de plantio, colheita e viagens eram todas orientadas pelo 

céu. No final da Idade Média e no início do Renascimento, a Astronomia teve um 

grande avanço. Os trabalhos de Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, 

Galileu Galilei, Isaac Newton, entre outros, transformaram-na em uma das principais 

ferramentas para transformar a visão de mundo.  
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No entanto, entre o final do século XIX e o final do século XX, essa área do 

conhecimento ganhou proporções gigantescas em consequência do desenvolvimento 

tecnológico, provocando uma forte mudança em seus métodos, deixando de ter apenas 

o aspecto de ciência da observação e assumindo, também, o de ciência experimental. 

E, como um ramo da ciência, é cada vez mais frequente nos documentos que 

regulamentam a educação brasileira a inserção da Astronomia nas escolas em todos os 

níveis de ensino.  

Pesquisas na área de Ensino de Astronomia têm reforçado a importância da 

sua permanência e maior exploração nas salas de aula, independente do nível ou 

modalidade de escolarização, (BERNARDES et al., 2006; COMPIANI, 2010; 

DOMINICI et al., 2008; IACHEL et al., 2009; LEÃO, 2012; BREGANHOLI e 

WÜRZ, 2012; FERNANDES e LONGHINI, 2011; MARTÍNEZ e FERREIRA, 2011; 

ROA e VIEIRA, 2012; SANZOVO e QUEIROZ, 2012; SILVA, GONZAGA e 

FERNANDES, 2012; VASCONCELOS e SARAIVA, 2012; VECCHIA et al., 2012) 

somente para mencionar alguns trabalhos recentes que exibem resultados de 

investigações em situações de ensino. Por essas razões, antes mesmo do Currículo 

Mínimo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+, BRASIL, 2012) já sugeriam 

que essa temática fosse desenvolvida nas salas de aula.  

No entanto, não é por acaso que esse tema não é trabalhado ou é pouco 

desenvolvido nas escolas. Diversas são as dificuldades encontradas pelos educadores 

para ensinar Astronomia, dentre elas destacamos as falhas encontradas em livros 

didáticos, concepções errôneas de professores de Ciências (LEITE, 2002), falta de 

recursos didáticos para elaboração de experimentos em sala de aula (BUCCIARELLI, 

2001). Além disso, Barros (1997), Ostermann e Moreira (1999), Bretones (1999) e 

Maluf (2000), por exemplo, comprovam a existência de falhas ligadas diretamente à 

formação inicial do professor com relação a tópicos de Astronomia.  

Pelas razões anteriormente expostas, propomos, neste trabalho, a realização de 

um minicurso e a produção de material didático de apoio ao professor de Física do 

Ensino Médio, de modo a auxiliá-lo na inserção dos tópicos de Astronomia, presentes 

no Currículo Mínimo, em suas aulas.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. MOTIVAÇÃO 

 

 A realização de minicursos de Astronomia no Instituto de Física da UFF é uma 

prática que vem se repetindo há alguns anos. Sejam como parte da programação de 

eventos ou como atividades de extensão, esses minicursos, comumente, visam atender 

alunos e professores de Física interessados em aprofundar seus conhecimentos nesta 

área.  

 Recentemente, com a implementação do Currículo Mínimo do Estado do Rio 

de Janeiro nas escolas estaduais de nível médio, alguns professores têm manifestado 

apreensão quanto à inserção de tópicos de Astronomia na disciplina de Física. Essa 

preocupação reflete, por um lado, a falta de experiência do professor na exposição 

desses conteúdos, já nos anos iniciais do Ensino Médio, e por outro, pela total falta de 

conhecimento do professor sobre esse assunto.  

 Diante deste cenário, torna-se evidente a necessidade de se buscar ações 

direcionadas para o aperfeiçoamento da prática pedagógica, que incentivem a 

capacitação continuada e o prazer de aprender sempre para ensinar mais. E é sob essa 

perspectiva que surgiu a ideia de se oferecer, uma vez mais, um minicurso de 

Astronomia no Instituto de Física da UFF, agora com um enfoque nas orientações do 

Currículo Mínimo. Descrevemos abaixo, com detalhes, as diversas etapas que 

resultaram na realização do minicurso, desde seu planejamento até sua execução.  O 

título escolhido para o evento foi: “Tópicos de Astronomia para o Ensino Médio com 

base no Currículo Mínimo”. 

  

3.2.  PLANEJAMENTO DO MINICURSO 

Com a finalidade de identificar os anseios dos possíveis interessados em 

participar do minicurso, realizamos inicialmente um levantamento, através de um 

questionário (Apêndice 7.2.) que foi enviado por email para uma lista de pessoas que 

haviam participado de outro minicurso, também de Astronomia, ministrado em 2011, 

durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.  

No primeiro contato, divulgamos o objetivo do minicurso e esperamos pela 

manifestação dos interessados em participar. Conforme recebíamos repostas positivas, 
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enviávamos o questionário de sondagem, para preenchimento. Após a análise dos 

questionários respondidos, foi possível reconhecer a preferência dos interessados 

sobre diversos itens como: melhores dias e horários para realização do evento e 

sugestões de temas a serem abordados, entre outros. Constatamos que, para a maioria, 

o horário escolhido foi o do turno da tarde, durante a semana, no período de férias 

escolares. Além disso, os temas mais sugeridos foram Sistema Solar, Estações do Ano 

e Sistema Sol-Terra-Lua, As Leis de Kepler, Gravitação Universal, Movimentos dos 

Astros e Modelos de Universo.  

Para que a divulgação do evento alcançasse outro público além daquele que 

participou do minicurso de 2011, utilizamos o email (comunidade@if.uff.br) onde 

toda a comunidade do Instituto de Física (professores, alunos e ex-alunos) tem acesso. 

Usamos também o site da Física, as redes sociais e material impresso, que foi fixado 

no Instituto de Física da UFF. A divulgação ‘boca-a-boca’ também foi feita, pois 

recebemos vários emails de pessoas querendo informações porque só tinham ouvido 

falar através de conhecidos. O cartaz de divulgação está disponível na seção 

“APÊNDICE 7.1”. 

 

3.3.AS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições foram realizadas no período de duas semanas, através do email 

astro.medio@if.uff.br, especialmente criado para esse fim. Os interessados em 

participar enviavam uma mensagem para o endereço acima e respondíamos anexando 

o formulário de inscrição, que se encontra detalhado na seção “APÊNDICE 7.3”. 

No planejamento inicial, o número de vagas foi limitado para 30 participantes, 

entretanto, recebemos 50 inscrições. Além do público esperado das regiões vizinhas 

ao Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, recebemos inscrições de 

vários alunos do curso de Licenciatura em Física do CEFET/UnED Petrópolis. Como 

eles dependiam do transporte da Universidade, era necessário um número mínimo de 

estudantes para a disponibilização do mesmo. Ao vetar a inscrição de alguns 

integrantes do grupo, corríamos o risco de perder todo o grupo. Por esta causa, 

decidimos ampliar o número de vagas para 50, a fim de atender a todos os 

participantes de Petrópolis.  

mailto:comunidade@if.uff.br
mailto:astro.medio@if.uff.br
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A princípio esse aumento no número de vagas parecia constituir um problema, 

mas conseguimos preparar mais material e reservar uma sala com um número maior 

de lugares, a tempo da realização do evento. 

 

3.4.MATERIAIS DOS PARTICIPANTES 

 

Kits individuais e coletivos foram preparados para entregar aos participantes.  

No kit individual foram incluídos uma pasta, uma caneta, um bloco de 

anotações e um CD contendo textos, as apresentações em PowerPoint ministradas no 

minicurso e os roteiros contendo um resumo do conteúdo e uma ou mais atividades 

práticas relacionadas com o tema abordado.  

O kit coletivo foi planejado para grupos de cinco pessoas e nele constava o 

material para confecção das atividades experimentais e um roteiro impresso de cada 

atividade. Após a realização da tarefa, o grupo decidia quem levaria o experimento 

para casa. Como várias atividades experimentais foram realizadas, não houve conflito 

na escolha de quem ficaria com o experimento. Todo material foi moldado para 

atender o objetivo inicial do minicurso e algumas solicitações dos participantes.  

 

3.5.O MINICURSO  

 

O minicurso foi organizado de modo a ter 9 horas de duração, divididas em 

três dias. Ele foi realizado no período de férias dos professores, no turno da tarde, nos 

dias 16, 17 e 18 de Julho deste ano, no Instituto de Física da Universidade Federal 

Fluminense e contou com a participação de seis professores de Ensino Médio (dos 

quais três lecionam na rede pública estadual de ensino) e 23 alunos de licenciatura em 

Física. Como podemos perceber, o número de participantes foi bem menor que o 

número de inscritos. Esse fato será detalhado na seção “ANÁLISE DOS 

RESULTADOS”. A Pró-Reitoria de Extensão da UFF (PROEX) apoiou o evento, 

cadastrando-o como uma atividade de extensão, e concedeu certificados a todos que 

participaram e contribuíram para execução da proposta.  

Em cada dia de evento, os primeiros 90 minutos foram dedicados a uma 

palestra com apresentação de slides sobre os temas de Astronomia. As palestras do 

primeiro e segundo dia foram ministradas integralmente pela Professora Ruth Bruno. 
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No último dia, os 30 primeiros minutos de apresentação foram ministrados pela autora 

deste trabalho monográfico e os 60 minutos restantes foram utilizados pela Professora 

Ruth Bruno para concluir o tema.  

Nos 90 minutos seguintes às apresentações, foram realizadas as oficinas, com 

as atividades experimentais.  Todos os experimentos foram desenvolvidos de modo a 

utilizar materiais de baixo custo. Essas atividades foram desenvolvidas em grupos, de 

no máximo quatro participantes, nas instalações dos laboratórios didáticos do Instituto 

de Física. A tabela a seguir mostra a programação do curso.  

 

 Temas Oficinas 

1° Dia 

Currículo Mínimo do Estado 

do Rio de Janeiro, Sistema 

Solar, Estações do Ano e 

Sistema Sol-Terra-Lua. 

Viajando pelo Sistema Solar, Projeto 

Eratóstenes, Fases da Lua, Estações do 

Ano e o Sistema Solar num campo de 

futebol. 

2° Dia 
As Leis de Kepler, 

Gravitação Universal e os 

Movimentos dos Astros. 

Origami das Leis de Kepler, Medida do 

Diâmetro do Sol, Rotação da Terra e 

Gravitação (“por que a Lua não cai na 

Terra?”). 

3° Dia Modelos de Universo: de 

Thales a Einstein. 

Expansão Cosmológica e Mini- 

Planetário. 

Tabela 4: Temas das Palestras e Oficinas ministradas no minicurso. 

 

3.6.OBJETIVOS DO MINICURSO 

 

 Na tentativa de oferecer uma possível solução para a inserção de alguns temas 

relacionados à Astronomia nas escolas estaduais, com base no Currículo Mínimo, 

propomos nesta monografia de conclusão do curso de Licenciatura em Física, a 

produção de materiais didático-pedagógicos que sirvam de apoio para o professor na 

elaboração de suas aulas.  

 Este minicurso também visa aprimorar a prática docente, pois no momento em 

que o professor participa da palestra, ele estará refletindo sobre sua praxes e terá a 
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oportunidade de rever os conceitos nos quais ele encontra dificuldade de trabalhar na 

sala de aula. 

 Nas oficinas, ele terá a oportunidade de trabalhar em conjunto com outros 

professores para a confecção dos experimentos. Esta situação propicia muitos 

benefícios para a formação docente. Em primeiro lugar, o trabalho coletivo favorece a 

troca de conhecimentos e, consequentemente, potencializa as chances de enriquecer e 

compartilhar ideias sobre a prática pedagógica. Além do que, se um participante 

encontrar obstáculos para realizar alguma atividade, estes não se tornarão empecilhos 

para a execução da tarefa, pois o elemento que causou a dificuldade para um 

participante pode ser o mesmo que um segundo participante vai utilizar para ajudá-lo 

a resolver o problema. No mais, os experimentos propostos são confeccionados com 

materiais de baixo custo, portanto, torna-se mais viável sua aplicação em sala de aula. 

 Dois tipos de objetivos foram idealizados para o evento: os gerais e os 

específicos. Os gerais visam ser atingidos em todos os momentos do minicurso, 

enquanto que os específicos foram estabelecidos por dia de encontro. Em ambos os 

casos, as metas estipuladas seguem o proposto pelo Currículo Mínimo para o primeiro 

e segundo bimestres do primeiro ano do ensino médio. Detalhamo-las a seguir: 

3.6.1. OBJETIVOS GERAIS 

a) Apresentar aos participantes a proposta do novo parâmetro curricular estadual 

e os desafios que ele introduziu no espaço escolar. 

b) Produzir material de apoio para auxiliar o professor na inserção de tópicos de 

Astronomia, propostos no Currículo Mínimo, em seu plano de aula 

c) Mostrar ao professor que é possível estabelecer um processo de ensino-

aprendizagem através da realização de atividades experimentais com auxílio 

de roteiros. 

 

d) Mostrar que é possível ensinar Astronomia de maneira divertida. 

 

3.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Dia 1:  

a) Conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para a 

descrição de fenômenos astronômicos (duração do dia/noite, estações do ano, 

fases da Lua, eclipses, marés etc.). 

b) Reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas. 

c) Compreender as principais características do Sistema Solar. 

 

 Dia 2: 

d) Compreender as interações gravitacionais, identificando a força gravitacional e 

o campo gravitacional para explicar aspectos do movimento de planetas, 

cometas, satélites e naves espaciais. 

e) Perceber a relação algébrica de proporcionalidade direta com o produto das 

massas e inversa com o quadrado da distância da Lei da Gravitação Universal 

de Newton. 

f) Utilizar as Leis de Kepler para entender o movimento dos planetas. 

g) Localizar os astros utilizando as coordenadas celestes. 

 

 Dia 3:  

h) Compreender o conhecimento científico como resultado de uma construção 

humana, inserido em um processo histórico e social. 

i) Reconhecer a importância da Física Aristotélica e a influência exercida sobre o 

pensamento ocidental, desde o seu surgimento até a publicação dos trabalhos 

de Isaac Newton. 

j) Saber comparar as ideias do Universo geostático de Aristóteles-Ptolomeu e 

heliostático de Copérnico-Galileu-Kepler. 

k) Reconhecer os modelos atuais do universo (evolução estelar, buracos negros, 

espaço curvo e big bang). 

 

Apesar do item k dos objetivos específicos fazer parte do currículo mínimo, ele 

está planejado para o terceiro bimestre das turmas de primeiro ano do ensino médio. 

Nesta monografia abordamos apenas os dois primeiros bimestres. Decidimos inserir 

este item porque esse tema foi o mais sugerido pelos participantes. 

 



35 
 

 

3.7.AS OFICINAS 

 

 Nesta seção iremos detalhar os objetivos e fazer uma breve descrição de cada 

oficina realizada no minicurso. O roteiro com a listagem dos materiais necessários e 

demais procedimentos para elaboração do experimento de cada oficina encontram-se 

detalhados na seção “APÊNDICE”. No total foram propostas 17 oficinas. Dentre 

essas, 8 foram realizadas durante o minicurso e as 9 restantes ficaram apenas como 

sugestão para realização posterior, pois demandavam um tempo superior a 90 minutos 

para sua execução.  

 

3.7.1. VIAJANDO PELO SISTEMA SOLAR 

 

O objetivo desta oficina é montar um jogo para alunos do primeiro ano do ensino 

médio que permita a inserção de tópicos de Astronomia em sua composição. 

“Viajando Pelo Sistema Solar” é um jogo de tabuleiro semelhante à trilha e simula 

uma viagem interplanetária na qual os jogadores percorrem um caminho (trilha) que 

os leva através dos planetas, do Sol até Netuno. Para que possam realizar a viagem, os 

jogadores terão que responder algumas perguntas sobre astronomia, mais 

especificamente, Sistema Solar. Sugerimos que antes do inicio da partida, o professor 

dê uma aula acerca dos temas aos quais as perguntas se referem. Desta forma, o jogo 

poderá ser utilizado para verificar a aprendizagem dos alunos.  O nível de cada 

pergunta pode ser escolhido de acordo com as turmas. O tempo estimado de cada 

partida é de 10 a 20 minutos. 

As regras do jogo são bem simples. Inicialmente define-se a ordem dos 

jogadores da maneira que se julgar conveniente. O jogo é iniciado lançando um dado, 

que irá definir o número de casas que o primeiro jogador deverá avançar. Ao cair em 

determinada casa, o jogador deverá observar a que planeta ela corresponde e uma 

carta relativa a este planeta será retirada do baralho e lida pelo jogador que estiver à 

sua direita. Na carta constará o bônus relativo à pergunta, caso seja o número dois e 

ele acertar, deverá avançar duas casas, caso erre a resposta, deverá recuar duas casas. 

Algumas cartas não possuem perguntas, mas apenas bônus ou penalidades que 

indicará se o jogador deverá avançar ou recuar, conforme o caso. O vencedor será 

aquele que chegar primeiro a Netuno. 
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Dependendo do número de alunos da turma, pode-se também organizar 

equipes, em que cada jogador de uma equipe se reveza na hora de responder as 

perguntas. A equipe que chegar primeiro a Netuno será a vencedora. 

 

3.7.2.  PROJETO ERATÓSTENES 

 

Eratóstenes foi um grego que viveu em Alexandria, Egito, no séc.III aC  (275 aC – 

194 aC). Contemporâneo de Aristarco de Samos e de Arquimedes, foi convidado para 

ser professor de Ptolomeu III e trabalhou num cargo importante da biblioteca de 

Alexandria, onde eram guardadas obras de referência de grande valor intelectual.  

Era do conhecimento de Eratóstenes que em um determinado dia do ano (21 de 

junho, solstício de verão no hemisfério norte), exatamente ao meio dia, em Siena, uma 

cidade localizada cerca de 800 km ao sul de Alexandria (ambas no mesmo 

meridiano), a luz do Sol entrava de forma totalmente vertical dentro de um poço 

profundo.  

Esta observação significava que o Sol se encontrava exatamente a pino sobre a 

cidade de Siena (figura 1). Erastóstenes sabia, também, que neste mesmo dia, isto não 

acontecia em Alexandria. Nesta localidade, os raios de Sol produziam uma sombra 

dentro de um poço (figura 2), e esta observação permitiu que Eratóstenes criasse um 

método para determinar o raio da Terra. 

 

               

Fig.1 Raios de Sol incidindo num poço em Siena    Fig. 2 Raios de Sol incidindo num poço  

               em Alexandria.              

Para encontrar o raio da Terra, Eratóstenes mediu o comprimento da sombra 

produzida por uma estaca em Alexandria ao meio-dia de 21 de junho.  Desta forma, 

Eratóstenes determinou o ângulo (7,2
o
) que os raios solares faziam com a vertical e, 
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considerando a Terra esférica, concluiu que este mesmo ângulo subentendia o arco 

correspondente à distância entre as duas cidades (figura 3).  

 

Fig.3 Esquema utilizado por Eratóstenes para medir o raio da Terra. 

 

Assim, conhecendo a distância entre as cidades de Siena e Alexandria e 

usando a simples relação: 

 

 

Eratóstenes determinou o Raio da Terra, encontrando, naquela ocasião, o valor de 

6247 km. O valor aceito, nos dias atuais, é de 6371 km, apenas cerca de 2% maior que 

o valor encontrado por Eratóstenes. Esse experimento está entre os experimentos mais 

importantes da história da humanidade. 

Planejamos dois objetivos para esta atividade. O primeiro deles foi tentar 

reproduzir o método de Eratóstenes para determinar o raio de uma bola de isopor 

fazendo assim, uma analogia com o que ele fez para estimar o raio da Terra. A 

segunda foi realizar a divulgação do Projeto Eratóstenes 

(https://sites.google.com/site/projetoerato/) que acontece todo ano. Este projeto tem 

como finalidade reproduzir o experimento histórico de medida do raio da Terra de 

maneira semelhante à Eratóstenes, em parceria com outras escolas e grupos 

localizados no Brasil e em outros países da América Latina.  

 

 

https://sites.google.com/site/projetoerato/
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3.7.3.  FASES DA LUA 

 

 O fenômeno das fases da Lua, apesar de ser um dos fenômenos da Astronomia 

que está mais presente no dia-a-dia das pessoas, nem sempre é bem compreendido.  

Muitas pessoas acreditam que a mudança observada no aspecto da Lua é causada pela 

sombra que a Terra faz na Lua, entretanto, não é bem assim que ocorre. 

  À medida que a Lua gira em torno da Terra ao longo de um mês, ela modifica 

constantemente sua aparência (figura 4). Essas diferentes formas tomadas pela Lua 

são suas chamadas fases, que correspondem aos aspectos que um objeto que não 

emite luz (objeto iluminado) assume ao ser iluminado pela luz solar. A Lua, então, 

apresenta essas fases devido à iluminação de sua superfície pela luz provinda do Sol. 

A face iluminada da Lua é aquela que se encontra voltada para o Sol. 

Consequentemente, a fase da Lua representa o quanto dessa face iluminada também 

está voltada para a Terra.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 –Posições relativas da Lua à medida que ela executa o movimento de revolução em 

torno da Terra e as consequentes formas da Lua vistas da Terra devido à iluminação da 

mesma pela luz solar. 

A ideia dessa oficina é mostrar como a Lua, tendo sempre metade de sua 

superfície iluminada pelo Sol aparece com diferentes porções de sua superfície 

iluminadas, ao ser vista por um observador situado na Terra. Para isso, utilizamos 

uma caixa de papelão escurecida, uma bolinha de isopor pendurada no interior da 

caixa, simulando a Lua, uma lanterna simulando a luz do Sol e um observador que 

simulará a Terra. Em cada um dos lados da caixa foram feitos quatro orifícios, 

cobertos por uma “cortina” de papelão. 
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O aluno que estiver observando fará o papel da “Terra”. Ele deverá levantar 

uma “cortina” e olhar através do orifício, mantendo-se parado com a caixa na mão, à 

altura dos olhos. Se a fonte de luz (lanterna) estiver no orifício no lado oposto ao 

aluno, ele verá a "Lua Nova". À medida que o aluno gira em torno de si mesmo com a 

caixa nas mãos, simulando um intervalo de aproximadamente 7 dias de rotação da 

Terra, seus colegas vão abrindo e fechando as cortinas dos outros orifícios a fim de 

variar a posição de entrada da luz. Dessa forma, é possível visualizar as outras fases.  

Assim, a Lua gira em torno da Terra e mostra sempre a mesma face para o estudante. 

Convém lembrar que o modelo aqui proposto tem restrições. Nesta simulação não 

está sendo levado em consideração o movimento da Lua em torno do seu próprio 

eixo. É este movimento, sincronizado com o movimento em torno da Terra, que faz 

com que face da Lua observada na Terra seja sempre a mesma. 

Com esta mesma caixa, é possível também demonstrar como ocorrem os eclipses 

Lunar e Solar. No minicurso, sugerimos que essas demonstrações sejam realizadas 

posteriormente.  

 

3.7.4.  ESTAÇÕES DO ANO 

 

Quem nunca ouviu que quando a Terra está mais longe do Sol estamos no Inverno 

e quando ela está mais próxima do Sol estamos no Verão? A órbita da Terra é elíptica, 

logo algumas pessoas tendem a pensar que é devido à distância da Terra ao Sol que 

ocorrem as estações do ano. Porém, a variação da distância da órbita da Terra do 

Verão para o Inverno é de 4 milhões de quilômetros, e comparando com a distância da 

Terra ao Sol que é de 150 milhões de quilômetros, essa variação é quase 

imperceptível. 

As estações do ano se devem ao fato do eixo da Terra ser inclinado em relação ao 

plano da órbita da Terra em torno do Sol. Devido a essa inclinação, os hemisférios 

ficam mais ou menos expostos ao Sol (figura 5), tendo dias e noites com diferentes 

durações ao longo do ano. 
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Fig.5 – A incidência de luz nos polos depende da inclinação do eixo da Terra. 

O objetivo desta oficina é mostrar o fenômeno das estações do ano usando quatro 

bolas de isopor dispostas de maneira a simular a Terra nas quatro estações e uma 

lâmpada no meio representando o Sol. Desta maneira, o aluno poderá visualizar, de 

forma mais clara, a razão da existência das estações do ano. Esta oficina não foi 

realizada pelos participantes. Um protótipo foi montado como modelo para 

demonstrar o fenômeno e sugerimos que a montagem fosse reproduzida por eles 

posteriormente. 

 

3.7.5. O SISTEMA SOLAR NUM CAMPO DE FUTEBOL 

 

O objetivo dessa oficina é dispor os planetas, obedecendo a suas distâncias, em 

um campo de futebol. Desta forma, poderemos comparar as distâncias 

interplanetárias, mostrando quais planetas estão mais próximos ou mais afastados do 

Sol e também introduzir a definição de unidade astronômica. Esta atividade também 

tem um grande potencial interdisciplinar, pois além de exercitar a transformação de 

escalas, une a Astronomia a um esporte muito popular no Brasil: o futebol. Ao 

término da atividade, o professor poderá comparar a posição dos planetas com as dos 

jogadores, por exemplo: qual planeta ocupa o lugar do atacante? E do zagueiro? E 

assim por diante.  

 

3.7.6. ORIGAMI DAS LEIS DE KEPLER 

 

A lei de Kepler a qual se refere a presente oficina é uma lei empírica de Johan 

Kepler (1571- 1630)  e resultou da observação da órbita dos planetas, em particular do 
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planeta Marte e diz: “A órbita de todos os planetas em torno do Sol é uma elipse e 

o Sol ocupa um dos focos dessa elipse”. 

A elipse é uma figura geométrica e seus elementos básicos são: o eixo maior A, o 

eixo menor B, os focos f1 e f2 e a excentricidade e. 

 A distância focal F é compreendida pelo segmento f1f2, e é fácil notar que 

quanto mais F tende a zero, mais a elipse se aproxima de um círculo. Essa ideia é 

importante, pois a órbita dos planetas é elíptica, mas muito próximas de uma trajetória 

circular. É aqui que o conceito de excentricidade se torna relevante. A excentricidade 

de uma elipse é dada pela relação: 

e = A/F 

 

 A órbita do planeta Terra tem excentricidade e = 0,017 enquanto o 

planeta Plutão tem excentricidade e = 0,25. Em nossa atividade usaremos uma 

excentricidade de 0,3 para efeitos didáticos, que nos dá uma ideia mais real da forma 

das órbitas planetárias do que a maioria dos livros e manuais, onde a elipse é 

exagerada (figura 6). 

 

 

Fig.6 – Os elementos de uma elipse. 

 

O objetivo desta oficina é tentar tornar o conceito de órbita mais palpável para os 

alunos. Com esta atividade conseguimos mesclar astronomia e geometria com arte, 

propondo a construção de uma elipse com origami. 
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3.7.7. DIÂMETRO DO SOL 

 

 Grande parte dos livros de Física sugere aos alunos que o diâmetro do Sol é de 

aproximadamente 1.4 milhões de quilômetros. Surge a pergunta: “Como é que 

descobriram isso?”. 

 Há muito tempo atrás, um filósofo grego chamado Aristarchus (310 a 230 a.C) 

mediu os tamanhos da Terra, do Sol e da Lua e, a partir dos dados obtidos, afirmou 

que a Terra girava em torno do Sol (Sistema Heliocêntrico), pois a mesma 

apresentava tamanho, aproximadamente, dez vezes menor que o do Sol. O método 

utilizado naquela época para fazer essas medidas é muito parecido com o que vamos 

efetuar agora: o método da projeção em uma câmara escura. 

 Após a construção da caixa, que servirá como câmera escura, e com o orifício 

da mesma voltada para o Sol, será possível ver a projeção do Sol invertida no outro 

lado da caixa. Como podemos considerar a projeção do sol como um círculo, não há 

diferença em fazer os cálculos com ele estando invertido no anteparo. 

 Para fins práticos, os cálculos utilizados podem se basear em uma simples 

análise de semelhança de triângulos, conforme a seguinte figura 7, abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7- Projeção do sol no anteparo 

 

 Na figura, D é o diâmetro do Sol, R é a distância entre o Sol e a Terra que vale 

aproximadamente 150 milhões de quilômetros, r é a distância entre o orifício e a 

superfície de projeção e d é o diâmetro da imagem do Sol. Pode-se, então, estabelecer 

a seguinte relação: 
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Para obter D, basta isolar o mesmo na equação acima, ou seja: 

 

 

 

 

  

 Nossa proposta para essa oficina é determinar, aproximadamente, o diâmetro do 

Sol, através da utilização da câmara escura e, mostrar para os alunos que é possível 

obter medidas astronômicas com instrumentos simples. 

 

3.7.8. MEDINDO A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA TERRA 

 

Quando se trata do movimento circular, um dos exemplos dados pelos professores 

é a questão do movimento de translação dos planetas em torno do Sol (apesar de ser 

uma aproximação, pois a órbita é elíptica). Ou então, pode-se dar o exemplo de uma 

pessoa parada na superfície da Terra também estar realizando um movimento circular, 

devido agora ao movimento de rotação do planeta. E, ao se falar do assunto, muitas 

vezes surge a pergunta: “E qual é a velocidade de rotação da Terra?” Essa pergunta 

oportuniza a discussão de muitos conceitos e/ou noções de física, como, por exemplo, 

a diferença entre velocidade escalar e angular, a dependência radial, ou seja, qual 

delas depende da posição onde o observador está na superfície da Terra, e qual delas 

independe. Após as devidas considerações, o professor poderá sugerir aos alunos, ou 

realizar junto deles esta oficina, que pretende justamente sanar esta dúvida. 

O objetivo desta oficina é calcular a velocidade angular de rotação da Terra a 

partir de objetos simples e de fácil acesso em qualquer lugar. Para isso, a câmara 

escura montada na oficina “Medindo o diâmetro do Sol” será utilizada como um dos 

instrumentos principais, pois ela permitirá aferir a distância percorrida pela Terra num 

determinado intervalo de tempo. Conhecendo o raio da Terra, será possível então, 

estimar sua velocidade de rotação. 
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3.7.9.  POR QUE A LUA NÃO CAI NA TERRA? 

 

A Lei da Gravitação Universal nos permite encontrar a força atrativa e de origem 

gravitacional entre dois corpos quaisquer, de massas M e m, cujos centros de massa 

estejam separados por uma distância r, como o Sol (M) e um planeta qualquer (m) ou 

como a Terra (M) e a Lua (m). Essa lei foi formulada por Isaac Newton, muito 

conhecido pelo lendário incidente da maçã. Ela, que era uma fruta abundante nos 

quintais da Inglaterra newtoniana, ganhou notoriedade e deu origem à lenda 

porque Newton discutiu em seu trabalho o fato de que a Lua, assim como a maçã, cai 

em direção à Terra. Na concepção newtoniana a Lua cai na Terra sim, só que: 

 

1)  A maçã cai a partir do repouso (em relação à Terra) pois está pendurada 

(parada) ao galho de uma árvore. Quando o talo que prende a maçã se rompe, 

ela é acelerada pela gravidade terrestre, por uma força atrativa, e adquire um 

movimento retilíneo até colidir com o planeta com a velocidade adquirida 

durante a queda acelerada. Note que a maçã caiu uma altura Δh, como mostra 

a seguinte figura. 

 

 

 

 

 

Fig.8 – Queda de uma maçã na superfície Terrestre. A figura esta fora de escala. 

 

2) Já a Lua, em qualquer ponto da sua órbita, possui uma velocidade 

tangencial não nula. Logo, nunca está em repouso em relação à Terra. Mas ela 

também "cai". Não em movimento retilíneo, mas "cai". Veja que, se 

compararmos duas posições A e B sucessivas da Lua em seu movimento ao 

redor da Terra (órbita tracejada em azul), veremos que ela "caiu" uma 

distância Δh, diferente do da maçã, é claro. Mas, ao mesmo tempo em que 

"cai", move-se na direção tangente à própria órbita. Assim, cai, mas nunca 
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atinge a Terra! Aliás, Newton disse brilhantemente que toda órbita é uma 

queda infinita. E com a Lua não é diferente, veja a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 – Queda da Lua em relação a Terra. 

 

Percebemos então que a Lua "cai", mas não chega à superfície do nosso 

planeta. Percebemos ainda que ambas as quedas são promovidas pela mesma 

força atrativa dada pela elegante  Lei da Gravitação Universal, ou seja, a mesma força 

que faz com que Júpiter se movimente ao redor do Sol faz uma maçã cair aqui na 

Terra. 

O objetivo desta oficina é verificar porque a Lua não colide com a Terra, 

reproduzindo um movimento circular utilizando um tubo de caneta, um pedaço de 

barbante, uma borracha pequena e dois objetos pequenos de massas distintas. 

 

3.7.10. ENTENDENDO A EXPANSÃO COSMOLÓGICA COM UMA BEXIGA 

 

De fato, o Universo está ficando cada vez maior. Os astrônomos acreditam que o 

Universo está se expandindo - que todos os pontos do Universo estão ficando mais 

distantes uns dos outros à medida que o tempo passa. Não é que as estrelas e galáxias 

estão ficando maiores; na verdade, o espaço entre todos os objetos é que está se 

expandindo com o tempo. 

Podemos usar um balão de borracha para nos ajudar a compreender o que está 

acontecendo no cosmos. Nesta atividade, o balão representa o universo e os pedaços 

de fita adesiva na superfície do balão representam algumas das galáxias localizadas no 



46 
 

universo (figura 10). Com esta oficina, mostramos de forma bem simples como se dá 

a expansão do espaço.  

 

Fig.10 – Entendendo a expansão cosmológica com o auxílio de uma bexiga. 

 

3.7.11. MINI-PLANETÁRIO 

 

A Astronomia, ciência que estuda aos astros, carrega consigo um inegável 

potencial didático. Apenas com a atividade do mini-planetário, podemos abordar 

temas como:  

i) modelo do sistema solar (geocêntrico e heliocêntrico),  

ii) constelações, 

iii) astronomia de posição, 

iv) estrelas e suas variedades, entre outros assuntos.  

 

Organizar atividades em classe, enfocando temas de astronomia como parte do 

desenvolvimento curricular dos ensinos fundamental e médio é tarefa inadiável com a 

qual o miniplanetário aqui proposto pode contribuir. Esta oficina, que consiste na 

montagem de um mini-planetário feito de papelão (figura 11), foi apenas proposta 

para os participantes do minicurso porque seu nível de complexidade demandava 

muito tempo para ser confeccionada. 
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Fig. 11 - Simplicidade e ludicidade para o ensino de astronomia. 

 

3.7.12.  CONSTRUÇÃO DE FOGUETES COM GARRAFAS PET 

 

É comum a maior parte das escolas brasileiras realizarem feiras interdisciplinares. 

Vários são os objetivos destas feiras: fazer os alunos trabalharem em equipe, 

promover uma interação escola-comunidade e, em algumas dessas feiras existem 

competições entre as turmas. 

Esta oficina consiste na proposta de construção de um foguete utilizando garrafas 

descartáveis de refrigerante (PET) de 2L e a montagem de um sistema de propulsão 

que funciona com água e ar comprimido. Esse foguete pode ser usado como uma das 

atividades de competição entre as turmas: a turma cujo foguete alcançar a maior 

distância, será a vencedora. Além disso, esta oficina pode ser utilizada como atividade 

completar às discussões feitas em sala de aula sobre as tecnologias de propulsão de 

espaçonaves utilizadas em expedições espaciais.  

Este foguete não foi construído no minicurso, ficou como atividade proposta 

porque o tempo que seria utilizado para sua construção com o sistema de propulsão 

era superior a 90 minutos.  

3.7.13.  EXPANSÃO DO UNIVERSO EM UMA TRANSPARÊNCIA  

O objetivo desta oficina é verificar como a velocidade das galáxias se relaciona 

com a distância em um espaço em expansão (lei de Hubble) utilizando folhas de 

transparência. Nestas folhas estão desenhados pontos que representam as posições de 

diversas galáxias. A primeira transparência corresponde a um tempo inicial T1 e a 
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segunda corresponde a um tempo T2. Escolhendo galáxias e comparando suas 

posições nas duas transparências, é possível determinar o deslocamento de cada 

galáxia. Quando relacionamos este deslocamento com o tempo, encontramos a 

velocidade da galáxia. Desta maneira, o estudante pode tirar suas conclusões sobre o 

Universo, se ele está ou não em expansão. 

 

3.7.14. DIAS E NOITES 

  

 Descubra porque quando é dia no Brasil é noite no Japão! Utilizando um 

pedaço de papelão, lanterna, alfinetes e um palito de churrasco é possível mostrar que 

na parte da bola de isopor que está exposta à lanterna é dia e na outra parte é noite. 

Como o nosso planeta tem o movimento de rotação, e esses dois países estão nos 

extremos opostos do globo, sempre que amanhecer no Brasil, anoitecerá no Japão. 

 

 

Fig. 12: Foto da oficina ‘dias e noites’ 

 

3.7.15.  DISTÂNCIAS DO SISTEMA SOLAR NUM FIO DE BARBANTE  

 

Com essa oficina é possível ter uma noção das distâncias dos planetas ao Sol 

marcando suas posições em um fio de barbante, com o Sol em uma das extremidades. 

Além de estimular a criatividade dos seus alunos pedindo para que eles confeccionem 

os planetas em folhas de cartolina, também é possível trabalhar questões relacionadas 

com as Leis de Kepler. Por exemplo, nesta configuração, qual planeta se move com 

maior velocidade? E qual planeta apresenta menor velocidade? Por quê? 
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3.7.16.  OS TAMANHOS DOS PLANETAS DO SISTEMA SOLAR 

 

 A partir desta atividade é possível comparar os tamanhos dos planetas e do Sol 

com o tamanho da Terra e é possível brincar com os planetas, colocando-os em ordem 

crescente ou decrescente de tamanho e imaginar como seria o Sistema Solar se ele 

estivesse em uma dessas ordens. A Terra estaria em qual posição na ordem crescente? 

E na decrescente? Poderíamos continuar vivendo nela se ela trocasse de lugar com 

algum outro planeta? 

 

Após a realização de todas as atividades propostas, enviamos um questionário 

aos alunos a fim de podermos ter um feedback por parte dos participantes. Este 

questionário encontra-se na seção ‘APÊNDICE 7.6’. No capítulo 4, analisamos todos 

os questionários utilizados para a realização deste evento, as apresentações e oficinas, 

tentando encontrar pontos onde obtivemos sucesso e, nos que os objetivos não foram 

atingidos, procurar uma nova maneira de abordar o assunto. 
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Na tentativa de avaliar a qualidade do minicurso oferecido, apresentamos neste 

capítulo uma reflexão acerca dos resultados obtidos. Primeiramente, na seção 4.1, 

analisamos os questionários de sondagem preenchidos pelos participantes, antes da 

realização do evento. Na seção 4.2, analisamos o questionário que foi preenchido após 

o evento. Por último, expressamos as nossas impressões acerca do trabalho realizado, 

ressaltando os pontos que obtiveram êxito e os que precisam ser melhorados. 

 

4.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 1 

 

Este questionário de sondagem foi enviado por email a 70 pessoas no mês de 

Janeiro de 2013. Os endereços eletrônicos destas pessoas foram retirados do banco de 

inscrições de um minicurso de Astronomia, realizado pela professora Ruth Bruno na 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no ano de 2011. Desse total, apenas 15 

questionários foram respondidos: três por professores e os demais por alunos de 

licenciatura. 

Diante do pequeno número de respostas, especulamos algumas possíveis 

razões para a maior parte dos convidados a responderem o questionário não o terem 

feito: a mensagem não ter chegado aos destinatários ou falta de interesse em participar 

do minicurso. Na primeira hipótese, passados praticamente um ano e meio desde o 

minicurso de 2011, o endereço eletrônico de algumas das pessoas contatadas pode ter 

sido alterado. A outra opção, provavelmente a mais realista, simplesmente reflete a 

impossibilidade de participar do minicurso, seja por falta de tempo, por já ter 

participado do curso anterior ou, meramente, desinteresse.  

A seguir, apresentamos a análise dos questionários respondidos, item por item. 

As questões estão colocadas da mesma forma que aparecem no Apêndice 00 e, em 

algumas delas,  utilizamos o recurso gráfico para melhor visualização da resposta.  

 

Questão 1: Quais temas você gostaria de ver abordados no minicurso? 

Ao todo, 30 temas diversificados de Astronomia foram sugeridos. Os tópicos 

escolhidos para o evento foram os citados por mais de uma pessoa, que são: Sistema 

Solar, Sistema Sol-Terra-Lua, Buracos Negros, Supernova, Gravidade, Big Bang e 
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Constelações. O gráfico abaixo mostra a quantidade de pessoas que sugeriram os 

principais temas do minicurso. 

 

Gráfico 1: Sugestão de temas para o minicurso 

 

Questão 2: É preferível que o minicurso seja realizado durante a semana (Manhã ou 

Tarde) ou durante um ou dois sábados? Você tem outras sugestões sobre isso? 

As respostas estão representadas na forma de gráfico.  

 

Gráfico 2: Sugestão de horários para realização do minicurso. 

 

 Com base nas respostas, constatamos que a preferência da maioria era que o 

curso fosse oferecido integralmente durante um sábado, ou durante as férias escolares. 

0 1 2 3 4 5 

Constelações 

Sistema Solar 

Buracos Negros 

Gravidade 

Supernovas 

Astrobiologia 

Viagens espaciais 

Sistema Sol-Terra-Lua 

Big Bang 
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Preferências de Horário 

Manhã Tarde 1 sábado 2 sábados Férias Escolares 
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Apesar de a primeira opção ter sido a mais votada, preferimos contemplar a segunda 

opção. Essa decisão foi tomada levando-se em consideração que, no período em que o 

minicurso seria realizado, já estava acontecendo um curso de formação continuada, 

aos sábados, no Instituto de Física, para o mesmo público alvo. Portanto, escolhemos 

o período da tarde nas férias escolares, pois nesse recesso seria viável a presença de 

quem optou pelo turno da manhã, da tarde ou do sábado. 

Questão3: As Escolas Estaduais do Rio de Janeiro já começaram a adotar o Currículo 

Mínimo. Baseado nele, você gostaria de sugerir alguma atividade para auxiliá-lo em 

sala de aula? 

Como a maior parte dos questionados ainda não lecionam, eles não 

responderam esse item. Os professores pediram, em unanimidade, atividades 

experimentais com materiais de baixo custo. 

Questão 4: Se você já participou de algum minicurso oferecido pela Professora Ruth 

Bruno, tem alguma sugestão e/ou crítica a fazer? 

 Neste ultimo item, a intenção foi reservar um espaço para sugestões ou críticas 

relacionadas com o minicurso realizado em 2011. Pudemos registrar pedidos para 

aumento da carga horária e realização de mais atividades experimentais. Ambas as 

sugestões foram atendidas. O minicurso Tópicos de Astronomia para o Ensino Médio 

com base no Currículo Mínimo teve 9 horas de duração e, com esse aumento na carga 

horária, conseguimos aumentar a quantidade de atividades experimentais elaboradas 

com materiais de baixo custo e de fácil aquisição.  

 A partir da análise desses itens, procuramos organizar um minicurso que 

atendesse tanto as expectativas dos futuros participantes, quanto à proposta inicial de 

auxiliar o professor na inserção de tópicos de Astronomia nas aulas de Física do 

Ensino Médio, propondo a realização de atividades experimentais com materiais de 

baixo custo.  

 

4.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 2 

 

 

 No último dia de minicurso, comunicamos aos participantes que 

posteriormente enviaríamos um questionário de sondagem para que eles avaliassem o 
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minicurso de uma maneira geral: a qualidade e nível de dificuldade das apresentações, 

as atividades experimentais realizadas durante o evento e as atividades propostas para 

posterior realização. Dentre os materiais distribuídos no minicurso, entregamos um 

CD contendo textos de apoio ao professor, arquivos com as apresentações, roteiros 

das atividades experimentais, tanto as realizadas no evento, quanto as sugeridas, e 

alguns documentos oficiais, como o Currículo Mínimo. Decidimos por não realizar a 

sondagem no último dia do evento para que eles pudessem analisar, com 

tranquilidade, todo material disponível, de modo a nortear sua avaliação.   

Essa sondagem foi enviada por email a todos os participantes um mês após o 

minicurso. Do total de 30 participantes, apenas nove responderam os questionários. A 

princípio, ficamos um pouco desapontadas com a quantidade de respostas, porém ao 

realizar a análise do questionário, esse sentimento passou, pois no geral a avaliação do 

minicurso foi excelente.  

No entanto, procurando entender as razões pelas quais não obtivemos 

respostas da maioria, concluímos que o ideal teria sido aplicar o questionário ainda no 

último dia de minicurso, pois desta forma seriamos avaliados por todos os 

participantes. A demora no envio do questionário de sondagem também pode ter 

contribuído para a falta de interesse em respondê-lo.  

Cabe aqui destacar que das 15 pessoas que responderam o questionário de 

sondagem 1, apenas duas participaram do evento, e essas mesmas pessoas estão entre 

as nove que responderam o questionário 2. 

Apresentamos, a seguir, o resultado da sondagem baseado nas respostas dos 

nove participantes que responderam o questionário. Para melhor compreensão, 

reproduzimos cada item do questionário na forma em que aparece no Apêndice 00. 

Imediatamente depois de cada questão, é apresentada a análise de suas respectivas 

respostas. 

 

 Questão 1: Você já sabia da existência do Currículo Mínimo? 

 

 Conhecem Não Conhecem 

Participantes 6 3 

Tabela 4: Respostas da questão 1 
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Percebemos, portanto, que cerca de 30% dos que responderam o questionário não 

conhecem o Currículo Mínimo. Para a organização do evento isso significa que esses 

participantes terão mais tempo para se adaptarem ao Currículo Mínimo, ou seja, 

quando eles começarem a sua prática docente nas escolas da rede estadual de ensino, 

eles já se sentirão suficientemente preparados para abordar em suas aulas. 

 

Questão2: Com base no Currículo Mínimo do Rio de Janeiro, você acha que as 

palestras que foram ministradas no curso atenderam o que foi proposto no currículo? 

Como foram realizadas três palestras, uma a cada dia, este item foi separado 

em três partes para que cada participante pudesse manifestar suas respostas acerca de 

cada apresentação: se ficou faltando abordar alguns tópicos ou se foram abordados 

superficialmente, etc. No entanto, todos afirmaram que todas as palestras atenderam 

perfeitamente aos temas de Astronomia propostos.  

Questão 3: As oficinas que foram feitas no Minicurso atenderam os temas de 

Astronomia propostos no Currículo Mínimo?    

Nome da Oficina Atendeu Atendeu 

Parcialmente 

Não 

Atendeu 

O Sistema Solar num campo de futebol 8 1  

Projeto Eratóstenes 8 1  

Origami – Leis de Kepler 5 4  

Dia e Noite 9   

Diâmetro do Sol 9   

Expansão Cosmológica em uma bexiga 6 2  

Fases da lua numa caixa de papelão 7 1  

Por que a Lua não cai na Terra? 7 1  

Expansão Cosmológica em uma 

transparência 
7 1  

Tabela 5: Respostas da questão 3. 
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Por não estar presente no último dia do curso, uma participante deixou de 

responder sobre as quatro últimas oficinas.  

Questão 4: Sobre as oficinas que não foram realizadas, mas foram propostas no CD, 

você acha que elas atendem os temas de Astronomia propostos no Currículo Mínimo? 

Nome da Oficina Atendeu Atendeu Parcialmente Não Atendeu 

Construção de um 

foguete 
8   

Medindo a 

velocidade de 

rotação da Terra 

7 1  

Viajando pelo 

Sistema Solar 
7 1  

Estações do Ano 6 2  

Mini Planetário 5 3  

Tabela 6: Respostas da questão 4 

Uma participante não respondeu alguns itens por não ter recebido o CD, que 

foi distribuído no dia em que ela faltou. 

Questão 5: Sobre a Oficina do Projeto Eratóstenes, você tem intenção de participar 

deste projeto? 

 Pretendo participar Talvez Não pretendo participar 

Participantes 5 3 1 

Tabela 7: Respostas da questão 5 

 Quanto a esse projeto, um professor em seu questionário respondeu que 

acreditava que os alunos não se disponibilizariam a realizar esta atividade. Por conta 

disso, ele não se inscreveria. Analisando esta resposta, procuramos incentivar os 

professores a tentar aplicar a proposta, pois ele pode ser surpreendido pelo resultado. 
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Questão 6: No geral, qual foi sua opinião a respeito do Minicurso? 

Neste item, vamos transcrever as respostas dos participantes. Ressaltamos que 

neste questionário não perguntamos o nome dos participantes para que eles se 

sentissem completamente à vontade para manifestar suas opiniões. 

 “Como sempre, são enriquecedores e aumentam ainda mais minha vontade e 

satisfação em estudar Física e Astronomia.” 

 “O mini curso foi excelente, auxiliou minhas aulas do terceiro bimestre, visto 

que atuo com turmas do 1º ano de física no Estado do Rio de Janeiro” 

 “O Mini Curso foi bastante proveitoso no geral, mostrou tanto nas palestras 

como nas oficinas meios diferentes de abordagem destes temas nas salas de 

aula.” 

 “Bom.” 

 “Achei muito proveitoso, entretanto, acho que necessitaria de pelo menos, 

mais um dia.” 

 “Gostei muito do Mini-curso. Muito interessante e bem organizado.” 

 “Rico em atividades didáticas, o que facilita e estimula qualquer professor.” 

 “Muito bom.” 

 “Para mim foi uma experiência única ter participado, já que eu me interesso 

pelo assunto e sempre criei expectativa para fazer um curso de Astronomia.” 

 

Questão 7: Você indicaria este Minicurso a algum professor? 

Neste item, a resposta foi unânime: sim. Isto demonstra que eles realmente 

aprovaram o minicurso. 

 

Questão 8: Como você avaliaria o conhecimento das palestrantes sobre os temas 

abordados no Minicurso? 

 Este item dividido em duas partes: um referente à professora Ruth Bruno e 

outro referente à aluna, autora deste trabalho. 

Em relação à professora Ruth Bruno, as respostas variaram entre: ótima, 

excelente, vasto conhecimento sobre o assunto, muito bom, simples e objetivo (típico 

de quem domina o assunto). Por sua vez, a avaliação positiva da aluna ficou evidente 
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nas respostas do tipo: excelente, está indo no caminho certo, esforçada, dominou o 

conteúdo, bem envolvida, ótimo, bom, excelente, muito bom, tem tudo para ser uma 

boa professora. Essas respostas demonstram que os participantes reconhecem o 

cuidado e dedicação dos palestrantes no preparo e apresentação dos temas.   

 

Questão 9: Cite pontos positivos do Minicurso. 

 Exemplos de respostas:  

 O minicurso foi enriquecedor, objetivo, claro, interessante;  

 O material utilizado foi bom;  

 O minicurso apresentou relação com o conteúdo do currículo mínimo;  

 Foram mostrados alguns tipos de abordagens para o currículo mínimo;  

 O minicurso foi realizado na modalidade presencial;  

 O minicurso foi bem organizado;  

 As oficinas foram bem trabalhadas.  

 Uma resposta que impressionou, por expressar justamente um dos objetivos do 

curso, foi: “Como mencionei, por ser a física algo que envolva matemática, 

pensamentos abstratos, os alunos tendem a discriminá-la antes de tentar entendê-la. O 

fato de o curso ser recheado de materiais didáticos, exclui o tédio da aula e estimula a 

criatividade do aluno, fazendo com que ele tenha incentivo e coragem a se aprofundar 

no assunto. Já que se torna mais fácil a aprendizagem”.  

Questão 10: Cite pontos negativos do Minicurso. 

 Duração do curso: a maioria considerou que o tempo de duração poderia ser 

maior; 

 Oficinas: alguns participantes consideraram que todas as oficinas propostas 

deveriam ser realizadas durante o minicurso. 
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Questão 11: Dê sugestões para o Minicurso. 

 As diferentes sugestões estão relacionadas abaixo: 

 

 Maior duração do minicurso; 

 Continuidade do minicurso; 

 Oferecer outros minicursos abordando mais tópicos do currículo mínimo; 

 Abordar temas como energia e matéria escura 

 Sugerir livros e outras referências para leitura complementar. 

 

4.3 REFLEXÕES DAS ORGANIZADORAS ACERCA DO MINICURSO 

 

4.3.1 AS SONDAGENS  

 

 Com base nas respostas obtidas no segundo questionário de sondagem, foi 

possível verificar que os participantes gostaram do minicurso. Entretanto, não 

podemos ignorar os pontos que foram criticados e, por isso, algumas alterações foram 

consideradas para melhorar esses itens. 

 Nas respostas das questões 3 e 4, notamos que alguns participantes 

consideraram que algumas oficinas atenderam parcialmente os tópicos de Astronomia 

propostos pelo Currículo Mínimo. Levando em conta que todos os itens deste 

documento foram abordados nas palestras, assim como nas oficinas, percebemos que 

alguns participantes não conseguiram depreender a relação entre os conteúdos 

abordados nestas atividades e aqueles citados no Currículo Mínimo. Para 

potencializar esse entendimento, propomos destacar, com mais clareza, quais tópicos 

do Currículo Mínimo estão contemplados em cada uma das oficinas. Esse tipo de 

informação pode ser inclusive, incluído explicitamente nos objetivos especificados 

nos roteiros dos experimentos. 

 Nas respostas das questões 6, 10 e 11, o curto tempo de duração do curso foi 

citado por vários participantes. O tempo de duração do minicurso deste ano teve uma 

carga horária maior que a dos anos anteriores, mas mesmo assim os alunos sugeriram 

mais tempo para realização das atividades experimentais e que as atividades sugeridas 

para realização posterior, também fossem realizadas durante o minicurso. Uma das 

alternativas para atender essas reivindicações, seria simplesmente aumentar a carga 
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horária do curso. Entretanto, isso deve ser pensado cuidadosamente, pois cursos de 

longa duração podem se tornar cansativos. Com relação às atividades experimentais, 

uma alternativa seria selecionar alguns experimentos para serem realizados por dia e 

permitir que os participantes, divididos em grupos, escolhessem quais experimentos 

gostariam de realizar. Desta forma, no final do evento poderíamos promover um 

debate entre os participantes sobre as atividades experimentais que cada grupo 

realizou, relatando se houve dificuldades, quais foram, como foram sanadas etc. 

  

4.3.2 A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

 

 Em relação à organização do evento, alguns itens precisam ser revistos no 

planejamento de um novo minicurso. Um destes itens se refere à participação de 

alunos do curso de licenciatura em Física. A maior parte dos participantes desse 

minicurso era composta por calouros, provavelmente interessados em aprofundar seus 

conhecimentos de Astronomia. Apesar da importância de atender esse tipo de público 

e do grande interesse, participação e pontualidade demonstrados, esse evento era 

destinado especialmente para alunos concluintes da licenciatura em Física e 

professores do Ensino Médio. A solução para essa questão é bastante simples: 

especificar claramente qual é o público alvo, no momento da inscrição. 

 Outro ponto que merece destaque, e é bastante frequente nos eventos dessa 

natureza, se refere ao grande índice de desistências.  Geralmente esse aspecto é 

considerado no momento em que o número de vagas é definido. Na prática, é comum 

oferecermos um número de vagas maior do que pretendemos atender, já levando em 

conta as possíveis desistências. Mas nem sempre essa prática é eficiente. No atual 

minicurso, foram inscritos 50 alunos. Por conta das vagas já estarem completamente 

preenchidas, tivemos que negar a inscrição de algumas pessoas. Contudo, 20 inscritos 

não compareceram e acabaram por tirar a oportunidade de participação de outra 

pessoa. Para uma próxima edição, estamos pensando em criar uma lista de espera. 

Com a aproximação da data de início do evento, faremos contato direto com cada 

inscrito, por telefone, a fim de saber se houve algum imprevisto que o impossibilitará 

de participar do evento, viabilizando assim, o remanejamento das vagas dos 

desistentes para outros interessados. 

 Como foi mencionado na seção anterior, apenas duas pessoas que 

responderam o questionário de sondagem 1, que foi utilizado para escolha dos temas e 
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o horário da realização do evento, participaram do minicurso. Apesar da maior parte 

dos participantes não terem opinado neste questionário, acreditamos que na 

comunidade dos professores, este era o melhor momento para realização do evento, 

pois em geral, os turnos de trabalho de professores do ensino médio são parecidos. 

Desta forma, a utilização das respostas do questionário para escolha do horário 

continuou sendo válida.  

  

4.3.3 PALESTRAS E OFICINAS 

 

 Quanto à realização das palestras e oficinas, na visão das organizadoras, tudo 

correu como o planejado. Os participantes interagiram todo o tempo, tirando dúvidas, 

e fazendo sugestões para as oficinas, estando bastante à vontade para expressarem 

suas opiniões e comentários durante o evento.  

 A título de ilustração, incluímos a seguir, algumas imagens obtidas durante a 

realização das palestras e oficinas. 

 

     

  Fig.13: Sistema Solar                 Fig. 14: Professora Ruth Bruno palestrando 

       num campo de futebol 

 

 

Fig.15: Medida do diâmetro do Sol 
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Fig. 16: Sala das Oficinas 

 

4.4. APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS EM SALA DE AULA 

 

 O professor Douglas Melo Silva, que participou do minicurso, já teve a 

oportunidade de aplicar a nossa proposta junto a seus alunos de primeiro ano. Ele 

realizou as oficinas Fases da Lua e Eclipses, Estações do Ano, Dias e Noites, 

Construção de um foguete e Por que a Lua não cai na Terra?  

 Em sua abordagem, o professor fez uso das atividades experimentais como 

instrumento de avaliação. Ele dividiu a turma em grupos e cada grupo pode escolher 

uma das atividades experimentais para realizar.  

 Segundo o relato do professor Douglas, a realização dessas atividades em sala 

de aula foi bastante produtiva. Os alunos demonstraram interesse durante a execução 

dos experimentos e revelaram que, dessa forma, fica bem mais fácil aprender 

Astronomia. 

 Relatos como o do professor Douglas são extremamente importantes, pois 

permitem avaliar o impacto da aplicação desse tipo de proposta na prática docente.  

 Seguem abaixo, algumas fotos das oficinas realizadas pelos alunos do 

professor Douglas. 
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   Fig. 17: Construção de um foguete         Fig. 18: Dias e Noites 

 

 

 

Fig. 19: Estações do ano 

      
 Fig.20: Por que a Lua   Fig.21: Fases da Lua e Eclipses 

       não cai na Terra? 
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5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apoiados na Análise de Resultados, concluímos que o minicurso atingiu os 

objetivos traçados no início do trabalho. Conseguimos elaborar um material de apoio 

para o professor que o auxilie a inserir o Currículo Mínimo em suas aulas através das 

atividades experimentais com materiais de baixo custo. Ressaltamos aqui que a maior 

parte das atividades experimentais foi adaptada de artigos publicados em periódicos 

de Ensino de Física.  Ficamos satisfeitos também com o minicurso, pois através do 

ambiente de formação continuada várias experiências de prática docente foram 

compartilhadas entre os participantes.  

 No ano de 2012 participamos do Projeto Eratóstenes, coletando dados com 

alunos do CIEP 239 - Professora Elza Vianna Fialho, em Vista Alegre, São Gonçalo e 

realizando a divulgaçãodo projeto com os professores da Escola Municipal Adelino 

Magalhães, na cidade de Niterói. Neste trabalho monográfico tivemos a oportunidade 

de elaborar uma oficina sobre este projeto para ser realizada em sala de aula. Este 

trabalho trouxe grandes contribuições para nossa vida acadêmica. 

 

Fig.22 : Alunos do CIEP 239 participando do Projeto Eratóstenes. 

 

 O conhecimento que adquirimos através da organização, elaboração e 

avaliação de um evento direcionado para professores do ensino médio em uma área 

tão rica como a Astronomia, enriqueceu nossa vida profissional. Após a conclusão da 

Licenciatura em Física, a autora deste trabalho monográfico pretende entrar para o 

mundo do trabalho, utilizando da melhor forma possível o conhecimento adquirido na 

Universidade e espera que, no próximo minicurso voltado para professores do ensino 

médio no Instituto de Física, já possa participar como professora.  
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7. APÊNDICES 

 

7.1.CARTAZ DE DIVULGAÇÃO 
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7.2. QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – INSTITUTO DE FÍSICA 

Professora: Ruth Bruno 

Aluna: Ana Carolina 

 

QUESTIONÁRIO DE SUGESTÃO DE TEMAS E DEFINIÇÃO DO HORÁRIO 

PARA O MINICURSO 

 

NOME:________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________ 

1) Quais temas vocês gostariam de ver abordados no Mini-Curso? 

 

 

2) É preferível que o mini-curso seja realizado durante a semana (Manhã ou 

Tarde) ou durante um ou dois sábados? Você tem outras sugestões sobre isso? 

 

 

3)  As Escolas Estaduais do Rio de Janeiro já começaram a adotar o Currículo 

Mínimo. Baseados nele, gostaria de sugerir alguma atividade para auxiliá-lo 

em sala de aula? 

 

 

4) Se você já participou de algum mini curso oferecido pela Professora Ruth 

Bruno, tem alguma sugestão e/ou crítica a fazer? 
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7.3.FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Física 

 

MINI-CURSO: TÓPICOS DE ASTRONOMIA PARA O 

ENSINO MÉDIO COM BASE NO CURRÍCULO 

MÍNIMO 

 
 

Formulário de Inscrição: Data    /    /2013. 

 

 

I- Nome: 

 

II- Telefone para contato: 

 

III- Email: 

 

IV- Formação Profissional: 

 

V- Escola de Atuação 

 

V-1) Nome: 

 

V-2) Tipo: (  ) Pública  (  ) Privada 

 

V-3) Disciplina: 

 

VI- Expectativas para o curso: 
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7.4.CAPA DAS OFICINAS 
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7.5.OFICINAS 

 

7.5.1. MEDIDA DO DIÂMETRO DO SOL 

 

 

1.Objetivo 

 

 Determinar, aproximadamente, o diâmetro do Sol, através da utilização de um 

pinhole (câmara escura simplificada com um pequeno orifício feito com uma agulha). 

 

2.Introdução Teórica 

 

 Grande parte dos livros de Física sugere aos alunos que o diâmetro do Sol é de 

aproximadamente 1.4 milhões de quilômetros. Surge a pergunta: “Como é que 

descobriram isso?”. 

 Há muito tempo atrás, um filósofo grego chamado Aristarchus (310 a 230 a.C) 

mediu os tamanhos da Terra, do Sol e da Lua e, a partir dos dados obtidos, afirmou 

que a Terra girava em torno do Sol (Sistema Heliocêntrico), pois a mesma 

apresentava tamanho, aproximadamente, dez vezes menor que o do Sol. O método 

utilizado naquela época para fazer essas medidas é muito parecido com o que vamos 

efetuar agora: o método da projeção em uma câmara escura. 

 Após a construção da caixa, que servirá como câmera escura, e com o orifício 

da mesma voltado para o Sol (lembre-se que o dia deve ser ensolarado e sem nuvens), 

será possível ver a projeção do Sol invertida no outro lado da caixa. Como podemos 

considerar a projeção do sol como um círculo, não há diferença em fazer os cálculos 

com ele estando invertido no anteparo. 

 Para fins práticos, os cálculos utilizados podem se basear em uma simples 

análise de semelhança de triângulos, conforme a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Projeção do Sol no anteparo 
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Na figura acima, D é o diâmetro do Sol, R é a distância entre o Sol e a Terra que vale 

aproximadamente 150 milhões de quilômetros, r é a distância entre o orifício e a 

superfície de projeção e d é o diâmetro da imagem do Sol. Pode-se, então, estabelecer 

a seguinte relação: 

 

 

 

 

 

Para obter D, basta isolar o mesmo na equação acima: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Materiais utilizados 

 

- 1 caixa de sapato 

- 1 folha de papel vegetal (11,5x30cm) 

- Papel alumínio mais resistente (11,5x12,5cm) 

- Tesoura 

- Agulha de crochê 

- Fita isolante/Durex/Fita Crepe 

- Régua 

 

 

4.Procedimentos experimentais 

1) Recorte um quadrado de 2x2cm em um dos lados maiores da caixa de sapato. 

2) No outro lado maior, recorte um retângulo de 7x18cm de forma que o quadrado 

anteriormente feito fique centralizado nesse outro lado. 

3) Cole o papel alumínio com a fita escolhida sobre o quadrado recortado e cole a 

folha de papel vegetal sobre o retângulo. 

 

  
Figura 02 – Em um dos lados da caixa faz-se um furo de 2x2cm e coloca-se o papel alumínio 

por cima. Enquanto isso, do outro lado, recorta-se um retângulo de 7x18cm e, por cima deste, 

coloca-se o papel vegetal. 
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Com a agulha de crochê, faça um furo no centro do papel alumínio.. 

4) Assegure-se de que a caixa não tenha outra entrada de luz, a não ser o furo feito no 

item 4. 

5) Pronto. Evitando olhar diretamente para o Sol, alinhe o furo da caixa a ele e meça o 

tamanho d. Após os cálculos, compare seu resultado com o valor teórico. 

 

 

5. Exemplo de Cálculos 

d=0,21cm 

r=22,9cm 

R=150.000.000 km 

Logo 

D= 0,21x10
-5

  km .1,5x10
8
 km = 1.375.550 km 

              22,9x10
-5

 km 

 

Discrepância percentual: Considerando o diâmetro médio de 1.391.000 km, 

encontramos o seguinte resultado, 

     
                     

         
             

 

Logo, a medida encontrada para o diâmetro do Sol  é apenas cerca de 1% menor do 

que o valor esperado e o método empregado pode ser considerado bastante 

satisfatório. 

6. Questões  

a) Compare o valor encontrado por você para o diâmetro do Sol com o valor aceito. 

Qual foi o erro percentual da sua medida? 

 

b) Que procedimentos você poderia adotar visando melhorar a qualidade do seu 

resultado? 
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7.5.2. Medindo a Velocidade de Rotação da Terra  
 

1. Motivação: 

 

Quando se trata do movimento circular, um dos exemplos dados pelos 

professores é a questão do movimento de translação dos planetas em torno do Sol 

(apesar de ser uma aproximação, pois a órbita é elíptica). Ou então, pode-se dar o 

exemplo de uma pessoa parada na superfície da Terra também estar realizando um 

movimento circular, devido agora ao movimento de rotação do planeta. E, ao se falar do 

assunto, muitas vezes surge a pergunta dos alunos: “E qual é a velocidade de rotação da 

Terra?” Essa pergunta oportuniza a discussão de muitos conceitos e/ou noções de física, 

como, por exemplo, a diferença entre velocidade escalar e angular, a dependência radial, 

ou seja, qual delas depende da posição onde o observador está na superfície da Terra, e 

qual delas independe. Após as devidas considerações, o professor poderá sugerir aos 

alunos, ou realizar junto deles, o experimento aqui proposto, que pretende justamente 

sanar esta dúvida. 

 

 

2. Objetivo:  

 

Calcular a velocidade angular de rotação da Terra a partir de objetos simples e 

de muito fácil acesso em qualquer lugar. 

 

 

3. Considerações Iniciais: 

 

 Para o entendimento do procedimento experimental é necessário levar em 

consideração os efeitos de movimento relativo entre a Terra e o Sol. Sendo assim, falar 

que o Sol está girando em torno da Terra com velocidade angular ω é equivalente a 

pensar na Terra girando com velocidade ω no sentido contrário, enquanto não translada 

ao redor do Sol. Então, o que faremos na experiência é, na verdade, calcular a 

“velocidade angular de translação do Sol em torno da Terra”, ω, novamente salientando 

que essa velocidade é “fictícia”, ou seja, o Sol não está transladando em torno da Terra; 

essa será apenas a técnica que utilizaremos. 

 Vale lembrar que o fato de se considerar a Terra sem translação em torno do Sol 

é uma aproximação, e só é válida porque o tempo de duração da experiência é muito 

curto quando comparado ao período de translação da Terra. 

O que faremos é usar a aproximação de triângulos como se fosse uma câmara 

escura de orifício, como a usada no experimento anterior, para calcular a distância 

percorrida pelo Sol ao longo de sua “órbita” ao redor da Terra. Em posse dessa distância 

e do tempo que levou para percorrê-la, é possível calcular sua velocidade escalar. 

Sabendo a velocidade escalar, divide-se pelo raio da trajetória (distância Terra-Sol) e, 

finalmente, obtém-se o valor da velocidade angular que estamos procurando (v = ω.R). 

O esquema está representado na Fig. 1. 
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Figura 1: Aproximação de triângulos. De acordo com este modelo, o Sol se move uma 

distância D no céu, e seu círculo de luz se move uma distância d no anteparo. A 

distância entre o orifício e o Sol é R, e entre o orifício e o anteparo é r. 

 

 

4. Materiais Necessários: 

 

 Cãmera Escura utilizada no experimento anterior 

 Lápis 

 Régua 

 Suporte para a Câmara Escura 

 Cronômetro 

 

 

5.Procedimentos experimentais: 

 

1) Posicione a câmara escura no suporte, de modo que se consiga que a luz do Sol 

atravesse-a e chegue ao anteparo.  

 

2) Com o lápis, marque no papel vegetal a posição inicial da região iluminada pelo 

Sol, a partir deste momento, aguarde 10 minutos e marque novamente a posição 

da região iluminada pelo Sol.  

3) Com uma régua, meça as distâncias entre as regiões marcadas a lápis (d) e a 

distância entre o orifício e o anteparo (r). 

 

6. Cálculos: 

 

Considerando que a distância Terra-Sol (R)  é de            m, aplique a relação do 

triângulo: 

 
 

 
  

 

 
   

 

para encontrar D. Como D significa a distância percorrida pelo Sol em torno da Terra, a 

velocidade escalar de “translação” do Sol em sua “órbita” será o valor de D dividido 

pelo tempo da experiência: 

D d 

R r 
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. 

 

 

A velocidade angular de rotação da Terra será então: 

 

  
 

 
 

 

 
 

Considerando que o valor esperado para   é                       podemos calcular 

o erro percentual do valor obtido experimentalmente através da relação: 

 

    
         

    
        

 

Onde 

 

     é a velocidade angular obtida experimentalmente  e 

     é a velocidade angular esperada. 

 

 

7. Proposta de atividades: 

 

7.1 A partir do valor encontrado para ω, encontre a velocidade escalar de uma pessoa 

que se encontra na superfície da Terra, sobre o equador. Considere o raio da Terra igual 

a 6400 km. 

 

7.2 Levando e conta que a velocidade encontrada no item anterior é superior a 1500 

km/h, discuta o fato de uma pessoa não sentir um vento forte contrário ao seu 

movimento. 

 

 

8. Referências: 

 

Adaptado do artigo ‘Medindo a Velocidade de Rotação da Terra sem sair de casa’. 

Disponível em http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol10/Num2/a09.pdf. Acesso: 9 de julho 

de 2013. 

  

R 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol10/Num2/a09.pdf
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7.5.3. Fases da Lua numa caixa de papelão 

1.Objetivo  

A ideia do experimento é mostrar como a Lua, tendo sempre metade de sua 

superfície iluminada pelo Sol e a outra metade escura, aparece com diferentes porções 

de sua superfície iluminadas, ao ser vista por um observador situado na Terra. 

2.Introdução Teórica 

 O fenômeno das fases da Lua, apesar de ser um dos fenômenos da Astronomia 

que está mais presente no dia-a-dia das pessoas, nem sempre é bem compreendido.  

Muitas dessas pessoas acreditam que a mudança observada no aspecto da Lua é causada 

pela sombra que a Terra faz na Lua, Entretanto, não é bem assim que ocorre. 

   À medida que a Lua gira em torno da Terra ao longo de um mês, ela modifica 

constantemente sua aparência. Essas diferentes formas tomadas pela Lua são suas 

chamadas fases, que correspondem aos aspectos que um objeto que não emite luz 

(objeto iluminado) assume ao ser iluminado pela luz solar. A Lua, então, apresenta 

essas fases devido à iluminação de sua superfície pela luz provinda do Sol. A face 

iluminada da Lua é aquela que se encontra voltada para o Sol. Conseqüentemente, a fase 

da Lua representa o quanto dessa face iluminada também está voltada para a Terra.  

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

Figura 01 – A figura acima mostra as posições relativas da Lua à medida que ela executa o 

movimento de revolução em torno da Terra e as conseqüentes formas da Lua vistas da Terra 

devido a iluminação da mesma pela luz solar. 

 

   Durante a Lua Nova, a Lua encontra-se entre a Terra e o Sol. Assim, a face 

voltada para a Terra não é iluminada pela luz solar (posição 1 na figura 01). A partir daí, 

a Lua entra em uma fase crescente, até que 50% da sua face iluminada esteja visível 

para a Terra. Essa fase é chamada de Quarto Crescente (posição 2). Em seguida, a face 

iluminada ainda tende a crescer, até completar um disco cheio, que é a Lua Cheia 

(posição 3), quando 100% da face visível está iluminada. A partir desse dia, a Lua entra 

em fase Minguante, momento em que ela se movimenta, aparentemente, em direção ao 
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Sol, até que, novamente, somente 50% da sua face visível esteja iluminada, fase 

conhecida por Quarto Minguante (posição 4). Nos dias seguintes, a lua continua a 

minguar, até chegar na posição em que se reinicia o ciclo (SARAIVA, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 02 – A forma como vemos as fases da lua depende da posição do observador. Como é 

possível observar acima, as fases minguante e crescente, apesar de ocorrem simultaneamente,  

apresentam diferentes aspectos de acordo com o Hemisfério da Terra. 

 

3.Materiais necessários:  

 Uma caixa de sapato; 

 Bola de isopor de aproximadamente 2 a 3 cm de diâmetro; 

 Palito de churrasco/palito de dente/pedaço de arame; 

 Fita adesiva ou fita crepe; 

 Tinta preta ou papel camurça preto; 

 Lanterna. 

 

 

4. Procedimentos experimentais:  

 Pinte o interior da caixa de sapato com tinta preta e deixe secar. Se preferir, 

forre-o com o papel camurça preto.  

 

 Faça 4 orifícios de aproximadamente 2 cm de diâmetro em cada uma das laterais 

da caixa, conforme mostra a figura. 

 

 

 No centro da tampa da caixa, faça um pequeno furo a fim de fixar a haste fixa com 

a bola de isopor, que irá representar a Lua. Para fixação, é possível colar um 

pequeno pedaço de isopor na parte superior da tampa, em cima do furo. Dessa 

forma a haste (palito de dente, palito de churrasco ou pedaço de arame), pode ser 

“espetada” no isopor superior. 

 

 Certifique-se que a bola pendurada esteja na direção dos furos laterais da caixa. 

 

 Recorte quadrados de aproximadamente 4 cm de diâmetro a fim de fazer 

“cortinas” para os furos. Cole-os na parte superior ao furo com a fita adesiva. 

Para olhar pelo orifício, basta levanter a cortina. 
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Figura 3- Fases da 

Lua na caixa de 

papelão. 

 

 

 

 

 

5. Como funciona o experimento:  

 

O aluno que fará o papel de “Terra” deve levantar uma “cortina” e olhar através do 

orifício, mantendo-se parado com a caixa na mão, à altura dos olhos. Se a fonte de luz 

(lanterna) estiver no orifício no lado oposto ao aluno, ele verá a "Lua Nova". À medida 

que o aluno gira em torno de si mesmo com a caixa nas mãos, simulando um intervalo 

de aproximadamente 7 dias de rotação da Terra, seus colegas vão abrindo e fechando as 

cortinas dos outros orifícios a fim de variar a posição de entrada da luz. Dessa forma, é 

possível visualizar as outras fases.  Assim, a Lua gira em torno da Terra e mostra 

sempre a mesma face para o estudante. 

 

Convém lembrar que o modelo aqui proposto tem restrições. Na simulação acima 

descrita não está sendo levado em consideração o movimento da Lua em torno do seu 

próprio eixo. É este movimento, sincronizado com o movimento em torno da Terra, que 

faz com que face da Lua observada na Terra seja sempre a mesma. 

 

6. Verificando a Aprendizagem:  

 

 Desenhe a bolinha como você a observa através de cada orifício, e identifique a 

fase da Lua representada em cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

7.5.4. Eclipses do Sol e da Lua 

 

1.Objetivo: Demonstrar como ocorrem os eclipses Solar e Lunar numa caixa de 

papelão. 

 
Fig.1: Diagrama de raios que 

 ilustram os fenômenos dos eclipses 

 

2.Materiais necessários:  

 Caixa usada para o experimento de fases da Lua. 

 Bola de isopor de 4cm de diâmetro; 

 Bola de isopor de 2cm de diâmetro; 

 Palito de churrasco ou arame; 

 Fita adesiva ou fita crepe. 

 

3.Procedimentos experimentais:  

 Espete o palito de churrasco na bola de isopor de 2 cm e fixe-o no centro da 

tampa da caixa. Essa bolinha representa a Lua. Espete o palito na outra bolinha 

que representará a Terra. 

 

 

 
Fig.2: Parte inferior da tampa da caixa 
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 Prenda a “Terra” entre o orifício que é constantemente iluminado pela lanterna 

(“Sol”) e a “Lua”. Observe pelos orifícios laterais que a Lua está na sombra da 

Terra.  Este é o eclipse lunar.  

 

 Para simular o eclipse solar, basta colocar a Terra atrás da Lua e verificar a 

sombra da Lua sobre a Terra. 

 

4.Verificando a Aprendizagem:  

1. Em que fase da Lua ocorre o Eclipse Solar?  

2. Em que fase da Lua ocorre o Eclipse Lunar?  

 

5. Referências Bibliográficas  

 SARAIVA,M.F.O; AMADOR, C.B.; KEMPER, E.; GOULART, P.; MULLER, 

A. AS FASES DA LUA NUMA CAIXA DE PAPELÃO. Revista Latino-

Americana de Educação em Astronomia - RELEA, n. 4, p. 9-26, 2007 

 

 http://pontociencia.org.br/experimentos-

interna.php?experimento=575&FASES+DA+LUA+E+ECLIPSES+NUMA+CA

IXA+DE+PAPELAO#top 
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7.5.5. Por que a Lua não cai na Terra? 

 

1.Motivação: 

Você saberia explicar por que a Lua não colide com a Terra? 

 

2.Introdução Teórica:  

A Lei da Gravitação Universal nos permite encontrar a força atrativa e de origem 

gravitacional entre dois corpos quaisquer, de massas M e m, cujos centros de massa 

estejam separados por uma distância r, como o Sol (M) e um planeta qualquer (m) ou 

como a Terra (M) e a Lua (m). Essa lei foi criada por Isaac Newton, muito conhecido 

pelo lendário incidente da maçã. Ela, que era uma fruta abundante nos quintais 

da Inglaterra newtoniana, ganhou notoriedade e deu origem à lenda porque Newton 

discutiu em seu trabalho o fato de que a Lua, assim como a maçã, cai em direção à 

Terra. Na concepção newtoniana a Lua cai na Terra sim, só que: 

 

3)  A maçã cai a partir do repouso (em relação à Terra) pois está pendurada 

(parada) ao galho de uma árvore. Quando o talo que prende a maçã se rompe, ela 

é acelerada pela gravidade terrestre, por uma força atrativa, e adquire um 

movimento retilíneo até colidir com o planeta com a velocidade adquirida 

durante a queda acelerada. Note que a maçã caiu uma altura Δh, como mostra a 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

4) Já a Lua, em qualquer ponto da sua órbita, possui uma velocidade tangencial não 

nula. Logo, nunca está em repouso em relação à Terra. Mas ela também "cai". 

Não em movimento retilíneo, mas "cai". Veja que, se compararmos duas 

posições A e B sucessivas da Lua em seu movimento ao redor da Terra (órbita 

tracejada em azul), veremos que ela "caiu" uma distância Δh, diferente do da 

maçã, é claro. Mas, ao mesmo tempo em que "cai", move-se na direção 

tangente à própria órbita. Assim, cai, mas nunca atinge a Terra! Aliás, Newton 

disse brilhantemente que toda órbita é uma queda infinita. E com a Lua não é 

diferente, veja a figura a seguir. 
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Percebemos então que a Lua "cai", mas não chega à superfície do nosso planeta. 

Percebemos ainda que ambas as quedas são promovidas pela mesma força atrativa dada 

pela elegante  Lei da Gravitação Universal, ou seja, a mesma força que faz com que 

Júpiter se movimente ao redor do Sol faz uma maçã cair aqui na Terra. 

3.Objetivo:  

Verificar porque a Lua não colide com a Terra utilizando materiais acessíveis e 

de baixo custo. 

4.Materiais necessários: 

 01 caneta esferográfica comum; 

 50 cm de barbante; 

 02 objetos com massas bem diferentes 

 

5.Procedimentos experimentais: 

 Introduza o barbante no interior do corpo da caneta esferográfica, deixando suas 

extremidades livres. 

 Amarre os dois objetos em cada uma das extremidades do barbante. 

 Use o corpo da caneta como eixo, e coloque-a na vertical, de forma que o objeto 

mais pesado fique para baixo e o mais leve, para cima. 

 Feito isso, faça com que o objeto mais leve gire em torno do eixo da caneta, num 

plano horizontal, mantendo, na medida do possível, uma velocidade constante.  

 As imagens a seguir servem de auxílio para a montagem do aparato. 
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6.Verificação de Aprendizagem:  

Responda, com suas palavras, a pergunta proposta na Motivação. 

7.Referência: 

Adaptado da Monografia de Conclusão de curso de Fagner Alves Quints Marins.  
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7.5.6. Projeto Eratóstenes – Simulação numa bola de isopor 

 

1. Quem foi Eratóstenes? 

 

Grego que viveu em Alexandria, Egito, no séc.III aC  (275 aC – 194 aC), ele foi 

contemporâneo de Aristarco de Samos e de Arquimedes. Foi convidado para ser 

professor de Ptolomeu III, que reinou o Egito e trabalhou num cargo importante da 

biblioteca de Alexandria, onde eram guardadas obras de referência de grande valor 

intelectual.  

 

2. Contexto Histórico:  

 

Eratóstenes sabia que em um determinado dia do ano (21 de junho, solstício de verão no 

hemisfério norte), exatamente ao meio dia, em Siena, uma cidade localizada cerca de 

800 km ao sul de Alexandria (ambas no mesmo meridiano), a luz do Sol entrava de 

forma totalmente vertical dentro de um poço profundo.  

 

Fig. 1 Raios solares incidindo em Sienae em Alexandria. 

 

Fig.2 Raios de Sol incidindo num poço em Siena. 

Esta observação significava que o Sol se encontrava exatamente a pino sobre a cidade 

de Siena. Erastóstenes sabia, também, que neste mesmo dia, isto não acontecia em 

Alexandria. Nesta localidade, uma estaca fincada na vertical produzia uma sombra, e 

esta observação permitiu que Eratóstenes determinasse o raio da Terra. 
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Fig. 3 Raios de Sol incidindo num 

poço em Alexandria 

 

3. Medida do Raio da Terra 

Para encontrar o raio da Terra, Eratóstenes  mediu o comprimento da sombra produzida 

por uma estaca em Alexandria ao meio-dia de 21 de junho.  Desta forma, Eratóstenes 

determinou o ângulo (7,2
o
) que os raios solares faziam com a vertical e, considerando a 

Terra esférica, conclui que este mesmo ângulo subentendia o arco correspondente à 

distância entre as duas cidades.  

 

 

Assim, conhecendo a distância entre as cidades de Siena e Alexandria e usando a 

simples relação: 

 

Eratóstenes determinou o Raio da Terra, encontrando, naquela ocasião, o valor de 6247 

km. O valor aceito, nos dias atuais, é de 6371 km, apenas cerca de 2% maior que o valor 

encontrado por Eratóstenes. Esse experimento está entre os experimentos mais 

importantes da história da humanidade. 
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4. Oficina 1- Medindo o raio da Bola de Isopor 

 

4.1 Materiais necessários: 

 

-1 Bola de isopor grande 

- 2 alfinetes 

- Linha ou barbante 

- Régua 

- Caneta Pilot 

- Lanterna 

- 3 Palitos de Churrasco. 

 

4.2 Procedimentos experimentais:  

 

1) Finque os palitos de churrasco na bola de isopor de maneira a fazer um suporte 

para a esfera. 

2) Finque os 2 alfinetes num mesmo meridiano. Use a linha ou o barbante para 

simular o meridiano. 

3) Cada alfinete representará uma cidade. É importante que os 2 alfinetes fiquem 

com a mesma altura. 

4) Meça a altura dos alfinetes e a distância entre eles. Chame essa distância de D. 

5) Posicione a lanterna de modo a não ter sombra em um dos alfinetes.  

6) Com a régua, meça o tamanho da sombra produzida pelo segundo alfinete. Para 

facilitar, use a caneta para desenhar a sombra. 

7) Agora, aos cálculos! 

 

Cálculo do ângulo θ: 
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Tg  = (Tamanho da sombra)/(altura do alfinete) 

Consulte o valor de  na tabela: 

 

  Tangente 

1° 0,01746 

2° 0,03492 

3° 0,05241 

4° 0,06993 

5° 0,08749 

6° 0,1051 

7° 0,12279 

8° 0,14054 

9° 0,15838 

10° 0,17633 

11° 0,19438 

12° 0,21256 

13° 0,23087 

14° 0,24933 

15° 0,26795 

16° 0,28675 

17° 0,30573 

18° 0,32492 

19° 0,34433 

20° 0,36397 

21° 0,38386 

22° 0,40403 

23° 0,42448 

24° 0,44523 

25° 0,44631 

 

8) Com o valor do ângulo encontrado, utilize a seguinte relação 

(º/360º) = (D/ 2r),  

onde r é o raio da bola a ser descoberto. 

9) Cálculo do desvio: 

Com a linha e régua, meça o comprimento da circunferência da bola. Chame-o de C. 

Usando  a equação: C = 2R,  calcule R, o raio da bola.  

 Pronto, agora é só comparar os valores para verificar o desvio do valor esperado. 

Desvio = ( R – r / R) * 100% 
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5. Oficina 2 : Projeto Eratóstenes 2013 

Site: https://sites.google.com/site/projetoerato/ 

 

Objetivo: 

 

Reproduzir o experimento histórico de medida do raio da Terra de maneira semelhante a 

Eratóstenes, em parceria com outras escolas e grupos localizados no Brasil e em outros 

países da América Latina. Com grande importância histórica para a Ciência, este 

experimento também trará uma rica experiência interdisciplinar para professores e 

alunos de sua escola. 

 

Quem poderá participar?  

 

Escolas, Clubes de Astronomia, grupos e interessados. 

 

Como se inscrever?  

 

Apenas professores poderão fazer as inscrições de suas escolas. Se você, professor, 

desejar representar a sua escola no Projeto Eratóstenes, faça a inscrição gratuitamente 

neste site. Um representante do seu Clube de Astronomia também poderá se inscrever. 

 

 

  

https://sites.google.com/site/projetoerato/
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7.5.7. Entendendo a expansão cosmológica com uma bexiga 
 

1.Motivação:  

  

De fato, o Universo está ficando cada vez maior. Os astrônomos acreditam que o 

Universo está se expandindo - que todos os pontos do Universo estão ficando mais 

distantes uns dos outros à medida que o tempo passa. Não é que as estrelas e galáxias 

estão ficando maiores; na verdade, o espaço entre todos os objetos é que está se 

expandindo com o tempo. 

Podemos usar um balão para nos ajudar a compreender o que está acontecendo 

no cosmos. Nesta atividade, o balão representa o universo. Os pedaços de fita adesiva 

na superfície do balão representam algumas das galáxias localizadas pelo universo. 

 

2.Materiais necessários: 

 

 Balão arredondado  

 Fita adesiva  

 Fita métrica  

 Caneta ou lápis 

 

 3.Procedimentos experimentais: 

 

 

1. Encha o balão pela metade. O balão parcialmente enchido representa o universo. 

Imagine que há diversas galáxias, tanto dentro do universo do balão quanto em 

sua superfície. Para o balão não se esvaziar, peça para alguém segurar a boca 

dele. 

 

2. Pegue três pequenos pedaços de fita adesiva, cada um com o tamanho de uma 

unha, aproximadamente. Faça um pequeno ponto no meio de cada pedaço de fita 

para representar uma galáxia. Dê o nome de A, B ou C a cada galáxia. 

 

3. Cole os três pedaços de fita no balão de modo que as distâncias entre eles sejam 

diferentes. Eles representam três das diversas galáxias do universo. 
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4. Use a fita métrica para descobrir a distância de cada galáxia de fita adesiva em 

relação às outras. Meça também a circunferência do balão na parte mais ampla. 

Isso lhe dá uma indicação do tamanho do universo do balão nesse momento. 

Anote essas informações na tabela abaixo. 

 

 

 
 

 

5. Encha o balão um pouco mais, representando o universo em expansão. Meça e 

registre a circunferência do balão e as distâncias entre as galáxias de fita adesiva. 

 

6. Repita o passo 5 mais algumas vezes até que o balão esteja o maior possível sem   

estourar (tente evitar um Big Bang!). 

 

 

Tabela  

 

 

 Tamanho do 

Universo 

Distâncias 

Balão Circunferência De A para B De B para C De C para A 

Tempo 1     

Tempo 2     

Tempo 3     

Tempo 4     

Tabela 1: Alterações nas distâncias entre as galáxias a medida que o Universo se 

expande. 

7. Observe como as distâncias entre as galáxias mudaram quando o universo do balão se 

expandiu. Você vê algum padrão ou tendência? Compare suas observações com os 

dados de seus colegas. 
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4.Avaliação da aprendizagem: 

 

1. Se as galáxias estão todas se afastando de nós, então o Universo poderá ficar 

praticamente vazio, se a expansão for para sempre. Essa assertiva está correta? 

Justifique. 

 

2. De acordo com a teoria do Big Bang, existe um centro para o Universo? 

 

5.Referências: 

 

Essa oficina foi adaptada do seguinte roteiro: 

http://www.planetseed.com/uploadedFiles/Science/Laboratory/Hands-

On_Lab/Air_and_Space/The_Expanding_Balloon/Related_Articles/balloon_pt.pdf. 

Ultimo acesso em 13 de julho de 2013. 

 

http://cas.sdss.org/dr7/pt/proj/basic/universe/expanding.asp 

 

  

http://www.planetseed.com/uploadedFiles/Science/Laboratory/Hands-On_Lab/Air_and_Space/The_Expanding_Balloon/Related_Articles/balloon_pt.pdf
http://www.planetseed.com/uploadedFiles/Science/Laboratory/Hands-On_Lab/Air_and_Space/The_Expanding_Balloon/Related_Articles/balloon_pt.pdf
http://cas.sdss.org/dr7/pt/proj/basic/universe/expanding.asp
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7.5.8. Jogo: Viajando pelo Sistema Solar 
 

1.Motivação: 

O ensino de astronomia e sua perspectiva interdisciplinar envolvendo 

conhecimentos de química, física, matemática e biologia motiva e estimula o interesse 

por ciências em qualquer nível de ensino; “o ensino de ciências naturais também é 

espaço privilegiado em que as diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da 

natureza e as transformações produzidas pelo homem podem ser expostas e 

comparadas”. Neste sentido, “utilizar o jogo na educação significa transportar para o 

campo do ensino-aprendizagem condições para maximizar a construção do 

conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de 

iniciação e ação ativa e motivadora”. Ainda podemos considerar que “a utilização do 

jogo potencializa a exploração e a construção do conhecimento, por contar com a 

motivação interna, típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer a oferta de 

estímulos externos e a influência de parceiros, bem como sistematização de conceitos 

em outras situações que não jogos”. Neste roteiro apresentaremos a construção do jogo 

educativo “Viajando pelo Sistema Solar” adaptado de um projeto do Clube de 

Astronomia de Itaocara Marcos Pontes. 

 

2.Objetivo: 

Montar um jogo de tabuleiro para alunos do primeiro ano do ensino médio da rede 

pública estadual do Rio de Janeiro. 

3.Características do Jogo: 

O jogo “Viajando Pelo Sistema Solar” é um jogo de tabuleiro semelhante à trilha 

e simula uma viagem interplanetária, na qual os jogadores percorrem um caminho 

(trilha) que os leva através dos planetas, da Terra até Netuno. Para que possam realizar a 

viagem, os jogadores terão que responder algumas perguntas sobre os planetas do 

sistema solar. Da Terra até Netuno eles viajarão pela Lua, Mercúrio, Vênus, passando 

próximo ao Sol e de lá partirão direto para Marte, depois o cinturão de asteróides, 

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O tempo estimado de cada partida é de 10 a 20 

minutos. 

4.Regras do jogo: 

Inicialmente define-se a ordem dos jogadores da maneira que se julgar 

conveniente. O jogo é iniciado jogando-se um dado, o que define o número de casas que 

o primeiro jogador deverá avançar. Ao cair em determinada casa, o jogador deverá 

observar a que planeta ela corresponde e uma carta relativa a este planeta será retirada 

do baralho e lida pelo jogador que estiver à sua direita. Na carta constará o bônus 

relativo à pergunta, caso seja dois e ele acertar, deverá avançar duas casas, caso erre a 

resposta, deverá recuar duas casas. Algumas cartas do tabuleiro não possuem perguntas, 

mas apenas bônus ou penalidades nas quais o jogador deverá avançar ou recuar, 

conforme o caso. O vencedor será aquele que chegar primeiro a Netuno. 
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Dependendo do número de alunos da turma, pode-se também organizar equipes, 

em que cada jogador de uma equipe se reveza na hora de responder as perguntas. A 

equipe que chegar primeiro a Netuno será a vencedora. 

5.Materiais necessários: 

• 4 folhas de papel cartão de cores 

variadas 

• 1 placa de maderite de 60 cm x 40 cm, 

com 3mm de espessura 

• 1 cola plástica 

• 1 cola comum 

• 9 bolinhas de isopor com tamanhos: 

200 mm, 400 mm, 600 mm e 800 mm 

• 1 vidro de guache azul 

• 1 vidro de guache marrom 

• 1 vidro de guache cinza 

• 1 vidro de guache amarelo  

• 1 baralho dos planetas 

• 1 folha com cópia dos planetas 

• 1 dado 

• tesoura 

• régua 

• pincel 

• peões 

 

6.Montagem:  

 

6.1.Tabuleiro: 

Forre a placa de maderite com papel cartão preto. Essa será a base do jogo. 

6.2.Trilha:  

Faça primeiro um molde em papel ofício. A trilha deve ter por volta de 30 casas. Cada 

casa deve ter 3,5 cm x 2,5 cm. A trilha definitiva deverá ser feita em papel cartão e 

colada no tabuleiro. 

6.3.Planetas e Satélites:  

Pinte as bolinhas de isopor (escala adequada) com tinta guache das cores apropriadas 

para representar os planetas. Após a confecção, os planetas e satélites deverão ser 

colocados ao lado das casas correspondentes na trilha. 

 

6.4.Sol:  

O Sol deverá ser confeccionado com papel cartão amarelo. 

6.5.Baralho: 

 Deverá ser confeccionado em papel cartão. Cada carta deverá conter na frente uma ou 

mais perguntas, com suas respectivas respostas (escritas em vermelho) e no verso a 

figura e nome do planeta ao qual a pergunta se refere.  
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6.5.1.Perguntas e respostas: 

 Quantos são os planetas do sistema solar? 8. (+1) 

 Quantos são os planetas anões? 3. (+2) 

 Qual o nome da estrela do nosso sistema solar? Sol. (+1) 

 Qual planeta é conhecido como planeta vermelho? Marte. (+2) 

 Quais são os planetas do sistema solar que não possuem lua? Mercúrio e Vênus. 

(+3) 

 Qual o nome dos planetas do sistema solar chamados de planetas rochosos? 

Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. (+3) 

 Quais são os planetas chamados de gasosos? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

(+3) 

 Qual o nome dos planetas chamados planetas gigantes? Júpiter, Saturno, Urano e 

Netuno. (+3) 

 Qual ex-planeta recentemente foi rebaixado a planeta anão? Plutão.(+1) 

 Qual o nome dos planetas anões? Céris, Plutão e Éris.( +3) 

 Quais são os planetas que possuem anéis? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

(+3) 

 Quantas luas possuem Júpiter? 63. (+3) 

 A qual constelação pertencem as Três Marias? Constelação de Órion. (+2) 

 Qual é a característica mais marcante da superfície do nosso satélite natural? É 

cheia de crateras. (+2) 

 Qual o nome do nosso satélite natural? Lua. (+1) 

 De que são formados os anéis dos planetas? De rocha e gelo. (+2) 

 Qual o nome das quatro maiores luas de Júpiter? Io, Europa, Ganimedes e 

Calixto. (+3) 

 Qual planeta do sistema solar apresenta as maiores temperaturas? Vênus. (+2) 

 Qual é o menor planeta do sistema solar? Mercúrio. (+2) 

 Qual o maior planeta do sistema solar? Júpiter. (+2) 

 Quais planetas do sistema solar possuem os maiores e mais bem definidos anéis? 

Saturno. (+2) 

 Qual o nome do astro que fornece luz e calor para Terra? Sol. (+1) 

 Qual planeta do sistema solar possui a superfície muito parecida com a da Lua, 

cheia de crateras? Mercúrio. (+2) 

 Qual dos planetas do sistema solar passa por um processo de efeito estufa, 

fazendo com que apresente as maiores temperaturas do sistema solar? Vênus. 

(+2) 

 Qual o planeta em que vivemos? Planeta Terra. (+1) 

 A Terra é dividida em dois hemisférios; qual o nome deles? Norte e Sul. (+1) 

 Quais são as camadas que compõem a Terra? Crosta, Manto e Núcleo. (+2) 

 Qual o período de rotação da Terra? 24 horas. (+1) 

 Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol? 365 

dias. (+1) 

 Quais são as principais fases da Lua? Cheia, Quarto Minguante, Nova e Quarto 

Crescente (+2) 

 Em que fase da Lua ocorre o eclipse solar? Lua Nova. (+3) 

 Em que fase da Lua ocorre o eclipse lunar? Lua Cheia. (+3) 
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6.5.2.Bonificação de cada carta:  

Cada carta deverá conter o número de casas que o jogador que acertar a pergunta deverá 

avançar no jogo. O valor da bonificação está entre parênteses ao lado de cada pergunta. 

7.Material de Apoio:  

Antes da partida, é necessário que uma apresentação do Sistema Solar seja feita para a 

turma. No site “ensinodefisica.net” é disponibilizada uma apresentação em Power Point 

intitulada “Sistema Solar”, que pode ser utilizada pelo professor.  

8.Avaliação: 

Para avaliação da aprendizagem, sugerimos que o professor utilize o jogo para dar uma 

nota de participação para a turma. 

9.Referências: 

‘Viajando pelo Sistema Solar: um jogo educativo para o ensino de astronomia em um 

espaço não formal de educação.’ 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol11/Num1/a11.pdf  

Apresentação: Sistema Solar. 

http://www.ensinodefisica.net/11_astrofisica/main_apr.htm 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol11/Num1/a11.pdf
http://www.ensinodefisica.net/11_astrofisica/main_apr.htm
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7.5.9.  Um foguete de garrafa PET 

 

1.Motivação: 

 

 É comum a maior parte das escolas brasileiras realizarem feiras 

interdisciplinares. Vários são os objetivos das feiras interdisciplinares: fazer os alunos 

trabalharem em equipe, promover uma interação escola-comunidade, e, em algumas 

dessas feiras existem competições entre as turmas. 

Essa oficina consiste na proposta de construção de um foguete utilizando 

garrafas descartáveis de refrigerante (PET) de 2L e a montagem de um sistema de 

propulsão que funciona com água e ar comprimido. Esse foguete pode ser usado como 

uma das atividades de competição entre as turmas: a turma cujo foguete alcançar a 

maior distância, será a vencedora. Além disso, esta oficina pode ser utilizada como 

atividade completar às discussões feitas em sala de aula sobre as tecnologias de 

propulsão de espaçonaves utilizadas em expedições espaciais.  

Para realização dessa atividade, algumas medidas de segurança são essenciais: o 

foguete tem um longo alcance, logo, ele só deve ser ejetado em locais abertos e amplos 

(Ex. campo de futebol, quadra de esportes...). 

 

2.Objetivo: 

Construir um foguete com materiais de fácil acesso e baixo custo. 

 

3.Materiais necessários: 

 2 garrafas descartáveis de refrigerante (PET) de dois litros.  

 Placa pluma ou isopor de alta densidade (facilmente encontrada em 

supermercados na forma de bandejas para embalagem de alimentos) 

 Fita adesiva transparente 

 1 rolha de cortiça grande 

 1 válvula de pneu de bicicleta 

 1 tubo de caneta vazio 

 1 mangueira com até 6 mm de diâmetro 

 1 bomba de encher pneu de bicicleta 

 Tesoura 

 Régua 

 

4.Procedimento Experimental: 

 

4.1.Foguete 

 

 As duas garrafas PET são os principais componentes do foguete, pois serão 

utilizadas para a construção da sua “fuselagem”, que é composta pela câmara de 



100 
 

combustão (que chamaremos de câmara de compressão) e pelo nariz, região 

frontal do foguete. 

 

 Para a câmara de compressão utilizaremos uma garrafa inteira sem alterações. 

Esta é a parte do foguete em que estará contido o seu combustível (a água). Para 

o nariz, utilizaremos apenas a parte de cima da garrafa, cônica, como mostra a 

Fig. 1a.  

 
Fig. 1a- Nariz do foguete obtido cortando-se a parte de cima de uma garrafa PET. 

 

 Essa peça tem a função de minimizar o atrito do ar durante o vôo do foguete, 

fornecendo ao mesmo um formato mais aerodinâmico.  

 

 Em seguida, fixe a parte cônica no fundo da outra garrafa inteira com a fita 

adesiva, conforme mostra a Fig. 1b. 

 
Fig. 1b- Nariz fixado ao fundo da outra garrafa 

 

 É importante que se tenha um bom alinhamento entre estas partes (Fig. 1c), para 

que não haja maiores complicações durante o vôo. 

 

 
Fig. 1c- Máximo alinhamento possível entre as partes. 
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 O próximo passo é a construção das aletas do foguete; elas são fundamentais 

para sua estabilidade durante o vôo. Pegue as bandejas de isopor de alta 

densidade e recorte-as no formato de trapézios, de modo que eles se encaixem na 

parte cônica da garrafa inteira (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2- Formato das aletas do foguete. 

 

 O formato das aletas é arbitrário, mas sugerimos trapézios, por conter somente 

retas e ser mais fácil de manipular durante o corte. 

 

 Utilizando a fita adesiva, fixe as quatro aletas na parte cônica da garrafa inteira, 

na região inferior do foguete, de modo que fiquem bem alinhadas duas a duas 

como se fossem imagens especulares (Fig. 3a). 

 
Fig. 3a-  As aletas devem ser fixadas simetricamente duas a duas. 

 

 

 Se os passos descritos até o momento forem bem sucedidos, o foguete estará 

pronto, como mostra a Fig. 3b. 

 
Fig. 3b- Foguete pronto sobre a base de lançamento. 
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4.2.Sistema de propulsão 

 

 O sistema de propulsão consta da base de lançamento e o aparato de 

pressurização que será conectado à câmara de compressão do foguete. 

 

 Pegue a rolha de cortiça e faça um furo com diâmetro um pouco menor que o 

diâmetro externo da mangueira, para que a mesma passe pelo furo e fique bem 

justa (Fig. 4a). 

 
Fig.4a- Encaixe da mangueira na rolha. 

 

 Deixe a mangueira com uma ponta sobrando e encaixe o tubo de caneta nesta 

ponta (Fig.4b). 

 
Fig.4b-  Encaixe do tubo de caneta na ponta saliente da mangueira; esse sistema será colocado 

no bocal da garrafa inteira. 

 

 

 Apesar de não ser essencial, esse tubo tem a função de evitar alguns incômodos, 

como não deixar entrar água na bomba ou evitar que a mangueira escape da 

rolha, pois seu encaixe provoca um estrangulamento na ponta da mangueira.  

 

 Esse conjunto será encaixado no bocal da garrafa e é importante que fique firme, 

pois será a parte do sistema de propulsão que suportará o aumento da pressão 

interna do foguete. Se não for possível conseguir uma rolha grande que satisfaça 

essa condição, pode-se optar por uma rolha menor e revesti-la com uma capa de 

pé de cadeira, como fizemos neste trabalho (Fig. 4a). 
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 Agora encaixe a válvula de pneu de bicicleta na outra extremidade da 

mangueira, de maneira que a mesma fique bem encaixada na bomba de encher 

pneus.  

 

 

 Se a bomba não contiver o encaixe mostrado na Fig. 4c, será preciso retirar o 

pino da válvula de pneu, pois este impossibilitará o bombeamento de ar para 

câmara. Nesse caso o tubo de caneta é indispensável. 

 
Fig. 4c-  Encaixe da válvula de pneu de bicicleta na outra extremidade da mangueira, para uma 

boa fixação da bomba. 

 

 A construção da base de lançamentos fica por conta da criatividade do leitor, 

mas pode-se optar por fazer uma base simples com outra garrafa PET, como 

mostra a Fig. 5a. 

 
Fig. 5a - base construída com uma garrafa PET. 

 

 

 Pegue a parte inferior de uma garrafa e faça cortes em suas laterais na direção 

das aletas do foguete, para que o mesmo fique apoiado na vertical. 

  

 Em seguida faça um furo na lateral inferior da garrafa para inserção da 

mangueira conectada à rolha e a base estará concluída.  

 

 Outra opção é fazer uma base mais sofisticada com tubos e conexões de PVC na 

forma de tripé (Fig. 5b) 
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Fig. 5b – base construída com tubos e conexões de PVC. 

 

 Foram utilizados três cotovelos de 45° e duas junções em T, sendo que a da 

parte central, onde o foguete se apoia, foi perfurada para a passagem da 

mangueira com a rolha.  

 

 Os canos são de 3/4”; essa medida proporciona o encaixe perfeito do bocal da 

garrafa na junção em T. É interessante não colar as junções assinaladas na figura 

para que se tenha liberdade de ajuste da base em locais irregulares, fazendo com 

que o foguete fique na vertical e também permitindo diferentes inclinações para 

lançamentos oblíquos. Na verdade, todas as partes dessa base podem ser 

somente encaixadas, mas para garantir firmeza é bom colar as outras conexões. 

Utilize cola adesiva própria para PVC. 

 

5.Referências: 

Essa oficina foi adaptada do artigo 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol8/Num2/v08n02a02.pdf. 

Ultimo acesso em: 13 de Julho de 2013. 

  

  

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol8/Num2/v08n02a02.pdf
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7.5.10. Construção do Mini Planetário 
 

 

1.Motivação: 

 

 

A astronomia, ciência que estuda aos astros, carrega consigo um inegável 

potencial didático. Embora haja muitas pesquisas na área fruto de relatos de 

experiências escolares, apenas para mencionar algumas, o ensino de astronomia ainda 

não alcançou sua devida posição no cenário educacional, mesmo sendo uma 

recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+EM). 

Para o ensino de astronomia, o material aqui apresentado é útil na abordagem de 

diversos temas, como:  

  

i) modelo do sistema solar (geocêntrico e heliocêntrico),  

ii) constelações, 

iii) astronomia de posição, 

iv) estrelas e suas variedades, entre outros assuntos.  

 

Organizar atividades em classe, enfocando temas de astronomia como parte do 

desenvolvimento curricular dos ensinos fundamental e médio é tarefa inadiável com a 

qual o mini-planetário aqui proposto pode contribuir. 

 

 

 
Fig. 1: Simplicidade e ludicidade para o ensino de astronomia. 

 

 

2.Materiais Necessários: 

 

• Cola líquida comum; 

• Cola em bastão; 

• Tesoura; 

• Régua; 

• Flanela; 

• Fita adesiva; 

• 1 Folha de papel cartão; 

• 1 Cartolina dupla face na cor preta; 

• 1 Suporte para pilhas (para 4 pilhas); 

• Fios para conexão; 

• Tachinha; 

• Alfinete; 

• Palito de churrasco; 

• 1 Micro-lâmpada (daquelas de pisca-

pisca de Natal) com seu respectivo 

bocal; 

• 1 Interruptor liga-desliga; 

• Papel celofane na cor vermelha e azul. 

• Anexo do artigo:’Mini Planetário: um 

projetor de baixo custo’ encontrado na 

página 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol12/N

um2/a12a.pdf
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3.Instruções de Montagem:  

 

(1) Recorte as partes principais do mini-planetário – os hemisférios celestes sul e norte – 

pelo contorno mais externo do desenho (em anexo). Depois de recortá-las, cole-as 

(preferivelmente com a cola em bastão) sobre a cartolina dupla face preta, juntas, 

unindo as letras iguais – C com C e D com D (Fig. 2). 

 

      
Fig. 2: Colagem das peças na Cartolina       Fig. 3: Peças unidas, recortadas e dobradas. 

  

 

(2) Depois de colar as duas figuras principais na cartolina, recorte-as novamente pelo 

contorno e reforce as dobras nos locais onde há as linhas pretas contínuas. Elas 

correspondem às arestas do sólido a ser montado. Este reforço nas dobras pode ser feito 

com o auxílio de uma régua (Fig. 3). 

 

(3) Fure as estrelas. Observe que há estrelas de “tamanhos” variados, desde as menos 

visíveis (com magnitude visual igual ou superior a 3) até aquelas mais brilhantes, com 

magnitude visual na faixa de -1. Isso indica que os furos devem ser tanto maiores 

quanto maior for o brilho aparente da estrela.  

 

Para começar esta etapa, faça o seguinte: fure todas as estrelas com um alfinete. Para 

fazer esses furos, apóie a estrutura de papel sobre uma flanela ou um pano dobrado. 

Depois que todas as estrelas tiverem sido furadas desse modo, aumente o diâmetro dos 

furos das estrelas mais brilhantes. As estrelas que necessitam ter seu furo aumentado 

devem ser furadas pelo lado do avesso do material. Essa observação é importante 

porque se os furos forem feitos do mesmo lado que os primeiros, o papel ficará com as 

rebarbas direcionadas para dentro do sólido, o que acaba prejudicando a qualidade da 

projeção.  

 

Comece localizando as estrelas com magnitude visual 2 e, com auxílio de um alfinete 

mais grosso ou de uma tachinha, fure-as novamente (pelo avesso). Para as estrelas de 

magnitude visual 1, utilize um objeto um pouco mais espesso para aumentar o tamanho 

dos furos, como, por exemplo, um palito de dentes. As estrelas com magnitude visual na 

faixa de 0 e -1 podem ser furadas com o auxílio de um palito de unha ou de 

churrasquinho (sempre furando pelo avesso).  

 

Atente-se para o quadro com as magnitudes que será colocado na base do mini-

planetário (em anexo) – quanto menor for a magnitude visual, mais brilhante, para nós, 

será a estrela. Em todo o céu que se pode observar, as estrelas de magnitude na faixa de 

-1 (ou próximo) são quatro: Sírius, da constelação do Cão Maior, Canopus, da Carina, 
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Rigil Kent, do Centauro e Arcturus, do Boieiro. Estas estrelas devem ter os maiores 

furos para serem localizadas logo de imediato.  

 

Em relação às constelações, algumas delas podem ter sua projeção “destacada”. Três 

delas são facilmente reconhecíveis ao se olhar para o céu: Cruzeiro do Sul, Órion e 

Escorpião. É interessante que os furos das estrelas destas constelações, no 

miniplanetário, sejam um pouco maiores que o indicado. O reconhecimento destas 

constelações ajuda bastante a entender a dinâmica de como muda a posição das estrelas 

ao longo do tempo (Fig. 4). 

 

 

           
Fig. 4: As estrelas estão furadas de            Fig. 5: O papel celofane colorido, 

Acordo com sua magnitude aparente.                     fixado com fita adesiva no interior do  

       material, permite que a classe espectral de  

várias estrelas seja percebida na projeção 

         

 (4) Em algumas das estrelas mais brilhantes, cole papel celofane vermelho ou azul “por 

trás” delas, de acordo com sua classe espectral. Antares, da constelação de Escorpião, e 

Beteguelse, de Órion, são exemplos de estrelas cuja classe espectral é M, ou seja, sua 

coloração é avermelhada. Já Spica, da constelação Virgem, e Achernar, do Eridano, por 

exemplo, são azuis (classe espectral B).  

 

O mini-planetário também pode oferecer esta diferenciação de cor entre as estrelas. 

Observe que todas as estrelas com nome, representadas no mini-planetário, possuem 

uma letra entre parênteses. Esta letra representa a classe espectral da estrela e indica sua 

coloração. Usando fita adesiva, fixe um pequeno pedaço de papel celofane na parte do 

avesso do corpo principal do mini-planetário, “colorindo” as estrelas com os maiores 

furos. Use papel celofane vermelho para as estrelas da classe espectral M e azul para as 

estrelas da classe espectral B e O. Nas demais estrelas, não é necessário colocar papel 

celofane, pois as estrelas destas outras classes espectrais possuem coloração próxima ao 

amarelo ou branco (Fig. 5). 

 

(5) Observe que há duas linhas tracejadas na cor cinza no mini-planetário (próximo às 

linhas que indicam o calendário). Para facilitar a montagem, faça nelas um corte com a 

tesoura (Fig. 6). Note que os dois hemisférios ficam ligados somente por um lado, no 

qual está desenhada uma parte do calendário.  

 

Há várias abas nas quais está escrita a expressão “cole aqui”. Comece a fechar o sólido 

colando estas abas uma por vez, e una todos os lados. Ao final desta etapa, você terá os 

dois hemisférios unidos apenas por um lado (Fig. 7). 
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Fig. 6: Um corte nas linhas pontilhadas            Fig.7: Hemisférios unidos pelo calendário 

   facilita a montagem do material. 

 

(6) Fixe o palito de churrasco que irá sustentar o mini-planetário na base (Fig. 8). Este 

palito é colocado passando pelos dois pontos em torno do qual “o céu gira”. Estes 

pontos ficam no topo de cada hemisfério, bem no encontro das linhas radiais (em cor 

cinza). Para facilitar, fure de antemão estes dois pontos com uma tachinha. Mas antes de 

colocar o palito, é necessário preparar a micro-lâmpada que nele será fixada. 

 

          
      Fig. 8: Detalhe da colocação do                           Fig. 9: Detalhe da colocação 

              palito de churrasco                                            da micro - lâmpada. 

 

(7) Faça o circuito elétrico unindo um pedaço de fio para circuitos elétricos simples (de 

mais ou menos 15 cm de comprimento) a cada terminal da micro lâmpada, com fita 

crepe ou adesiva. 

 

Prenda a micro lâmpada, pelo bocal, com fita crepe ou adesiva, mais ou menos no meio 

do palito (Fig. 9). Primeiro, posicione o palito passando pelo polo celeste norte (e passe 

também por este furo os fios que partem da lâmpada, para que as extremidades dos fios 

fiquem para fora do sólido). Depois, vá fechando o sólido e faça com que o palito passe 

pelo polo celeste sul.  

 

Faça a conexão dos fios dos terminais da micro-lâmpada com os fios dos terminais do 

suporte das pilhas (usando fita crepe ou adesiva). Deixe o circuito aberto em algum 

ponto para ser colocado o interruptor liga/desliga. 

 

(8) Recorte as quatro tirinhas que servem de calendário (em anexo). Além de 

calendário, elas servirão também para fechar o sólido. Veja que no próprio mini 

planetário já existe uma parte do calendário desenhada. O calendário completo “dá a 

volta” em todo o sólido.  
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Cada tira possui dois números dentro de um quadrado. A primeira tira possui os 

números 1 e 2, a segunda tira possui os números 3 e 4, e assim por diante. Observe que 

na borda do hemisfério celeste norte há também os mesmos números. A finalidade 

destes números é sinalizar a colagem dessas tiras. Depois de recortá-las, cole-as 

obedecendo a numeração: o número 1 sobre o número 1, o número 2 sobre o número 2, 

e assim sucessivamente (Fig. 10). 

 

                
Fig. 10: Colagem das tirinhas                        Fig.12: Vista frontal do mini-planetário. 

          do calendário. 

 

(9) Monte a base do mini-planetário, com o papel cartão. Esta base é uma caixa. O 

fundo é quadrado, com 15 cm x 15 cm, e as laterais são retangulares, com 15 cm x 9 

cm. 

 

(10) Observe uma das fotos do mini planetário montado. Note que a fixação do corpo 

principal do mini-planetário é feita de modo que ele fique inclinado (em quase todos os 

casos) e a inclinação depende da latitude do local que se deseja visualizar o céu. O 

corpo principal do mini-planetário, mostrado nas figuras deste artigo, possui uma 

inclinação calculada para mostrar o céu de Brasília, cuja latitude é de aproximadamente 

de 15º. E, por se tratar de uma cidade localizada no hemisfério sul, o hemisfério celeste 

sul deve estar na parte mais elevada do material.  

 

Para entender como fixar o corpo principal do mini-planetário na base, observe a Fig. 

11. Nesse caso,  = 15º. Caso se quisesse reproduzir o céu noturno de uma cidade como 

Porto Alegre, por exemplo, cuja latitude é 30º,  teria esse valor. Recorte uma tira de 

papel cartão (com largura de mais ou menos 1 cm) e cole “bem no meio” de uma das 

laterais da caixa, conforme a Fig. 12. Essa tira serve para “elevar” um dos hemisférios. 

Para ajustar o tamanho dessa tira à latitude do local desejado, observe novamente a Fig. 

12. A distância entre a borda da caixa e o local onde o palito fura a tira de papel 

cartão está representado por a na Fig. 11. Da mesma forma, o outro hemisfério está 

mais baixo e a outra extremidade do palito passa por uma distância a abaixo da borda 

oposta da caixa. Para o caso específico de Brasília, e tomando as dimensões da base 

mencionadas no Item 9, a vale 2,0 cm, pois, de acordo com qualquer um dos triângulos 

ilustrados na Fig. 11,  = arctg(2,0/7,5), que é aproximadamente 15º. Para calcular a 

para uma latitude genérica, e sendo o tamanho da lateral da caixa 15 cm, a é calculado 

de acordo com a Eq. (1). 

 

a = 7,5 x tg  (cm) (1) 
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 Sabendo das dimensões de a, recorte uma tira de papel um pouco maior do que o 

comprimento de a para colá-la na caixa conforme ilustra a Fig. 12. 

 

 

 
Figura 11 - A inclinação do corpo principal do mini-planetário depende da latitude local. Na 

figura, 

segmento a, em cm, para uma base de lateral 15 cm, é encontrado com a Eq. (1). 

 

 (11) Recorte o retângulo grande que está na mesma folha que contém as tirinhas do 

calendário. Cole essa peça na lateral da base que está voltada para o hemisfério celeste 

sul – o mesmo lado da caixa em que a tirinha foi colada (Fig. 12). Esse retângulo 

contém um quadro com as magnitudes estelares, informações técnicas e as instruções 

para o uso do mini planetário. Nesta mesma folha há um outro quadrado com uma seta. 

Esse quadrado deve ser recortado e colado na lateral da esquerda em relação ao 

hemisfério celeste sul – Fig. 13. A utilidade dele é indicar o dia e a hora do céu 

mostrado. Ainda há um outro retângulo, que é o símbolo do Ano Internacional da 

Astronomia (AIA 2009). Recorte-o e cole-o em uma outra lateral da caixa, a sua escolha 

– Fig. 14. 

 

        
Fig.13:Seta indicativa da data e da hora.         Fig.14: Detalhe do logotipo do Ano        

              Internacional da Astronomia (AIA2009). 
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4.Ajustando a data e a hora: 

 

O próprio mini-planetário traz uma rápida instrução de como manuseá-lo, mas convém 

detalhar melhor sua utilização. O calendário que está na parte central do mini-planetário 

inclui todos os dias do ano. Cada risco corresponde a um dia do ano, sendo que o 

primeiro dia de cada mês, indicado no próprio calendário, está feito com uma linha mais 

espessa. Para ajustar o momento da visualização, escolha o dia desejado no calendário e 

alinhe o risco correspondente à borda da lateral da caixa na qual a seta está colada (Fig. 

13).  

 

Quando se fizer isso, as estrelas que estão “da borda da caixa para cima” são aquelas 

que estão visíveis no céu. As estrelas que estão “da borda da caixa para baixo” são 

aquelas que estão abaixo da linha do horizonte (e, portanto, não visíveis no instante 

considerado). Para ajustar a hora desejada, é necessário olhar para as linhas tracejadas 

da parte central do corpo principal do mini-planetário. Essas linhas estão próximas ao 

calendário, perpendiculares a ele. O espaço entre duas dessas linhas equivale a uma 

hora. Depois de escolhido o dia da visualização, posicione o material “de frente” para 

você, ou seja, com o hemisfério celeste sul voltado na sua direção. Gire o corpo 

principal no mini-planetário no sentido horário se for antes da meia-noite, ou no sentido 

anti-horário se for depois. A cada hora a mais ou a menos é necessário girar o corpo 

principal do mini-planetário o espaço correspondente a duas dessas linhas tracejadas. 

 

5.Sugestão de atividade – Sessão de planetário com o mini-planetário: 

 

Para o professor ou apresentador conduzir uma sessão de planetário com o mini-

planetário, é necessário que se reserve um espaço de pequenas dimensões (uma sala 

pequena) completamente escuro.  

 

Reúna o grupo de expectadores (fora do ambiente escuro, ou mesmo dentro dele, mas 

com as luzes ligadas) e mostre o mini-planetário. Explique seu princípio de 

funcionamento (objeto giratório, com as constelações furadas e equipado com uma 

micro-lâmpada) e algumas de suas funcionalidades (permite mostrar o céu noturno de 

qualquer parte do planeta, em qualquer hora da noite, a qualquer data). De preferência, 

ajuste o momento da visualização do céu para a meia-noite do dia em que se está 

realizando a atividade.  

 

Cite algumas constelações comuns que podem ser observadas naquele momento. 

Acomode os expectadores no local da exibição da sessão, já escurecido, com o auxílio 

de uma lanterna, e leve o mini-planetário, ainda desligado, ao centro da sala na qual 

ocorrerá sessão. Fale um pouco sobre as constelações, sobre o céu noturno ou algo 

relacionado. Ligue a micro-lâmpada do mini-planetário e continue sua explanação sobre 

astronomia.  

 

Pode-se contar algumas histórias mitológicas clássicas, como as das constelações do 

zodíaco, por exemplo. Transcorridos alguns minutos da sessão, a pupila dos 

expectadores estará mais aberta e, por consequência, a projeção das estrelas nas paredes 

do ambiente se apresentará mais perceptível. Simule alguma passagem de tempo 

girando o corpo principal do mini-planetário. Mostre a oposição entre as constelações 

de Escorpião e Órion, que possuem, entre si, um afastamento de quase 180°. Comente 

sobre a dinâmica da mudança aparente do céu ao longo de uma noite e ao longo do ano. 
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Explique que, ao longo de uma noite, uma constelação que esteja surgindo no horizonte, 

no ponto cardeal leste, às dezoito horas, por exemplo, seis horas depois (1/ 4 de um dia), 

estará no zênite (ponto mais alto do céu) à meia-noite e que, mais seis horas depois, ao 

amanhecer do dia, esta constelação estará desaparecendo no ponto cardeal oeste.  

 

Comente que, por outro lado, se um observador acompanha a posição aparente das 

estelas, todas as noites, no mesmo horário, pode-se notar, ao longo dos meses, uma 

mudança semelhante do céu. Uma constelação que esteja, por exemplo, nascendo no 

horizonte, no ponto cardeal leste, às dezoito horas, três meses depois (1/4 de um ano), 

também às dezoito horas, estará no zênite e, mais três meses depois, no mesmo horário, 

estará se pondo no ponto cardeal oeste. Estas constâncias no movimento aparente do céu 

ficam mais fáceis de serem explicadas com o auxílio do mini-planetário.  

 

É conveniente situar a importância do conhecimento astronômico para a história da 

humanidade, frisando o fato de que o conhecimento dessas regularidades do movimento 

celeste foi crucial para a sobrevivência da espécie humana. 

 

6.Referência: 

  

Esta oficina foi adaptada de: http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol12/Num2/a12.pdf 

 

 

 

  

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol12/Num2/a12.pdf
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7.5.11. O Sistema Solar num campo de futebol. 
 

Para a elaboração desta oficina, precisamos primeiramente conhecer alguns dados 

relativos ao Sistema Solar. Estes dados estão relacionados nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 1 

Distâncias Médias dos planetas ao Sol 

Planetas km 

Mercúrio 57.910.000 

Vênus 108.200.000 

Terra 149.600.000 

Marte 227.940.000 

Júpiter 778.330.000 

Saturno 1.429.400.000 

Urano 2.870.990.000 

Netuno 4.504.300.000 

Plutão 5.913.520.000 

 

1.Objetivo: Comparar as distâncias médias dos planetas do Sistema Solar em relação 

ao Sol, dispondo-os em um campo de futebol. 

 

2. Materiais necessários: 

 

 Um isopor fino; 

 E.V.A verde; 

 E.V.A branco; 

 Cola Quente; 

 Tachinhas coloridas. 

 Régua 
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3.Procedimentos experimentais: 

 

 Corte o isopor nas dimensões de um retângulo de 20x40 cm. Faça o mesmo com 

E.V.A verde e cole-o sobre o isopor.  

 

 Corte tiras bem finas do E.V.A branco e cole sobre o campo de futebol, 

delimitando as diferentes áreas (pequena área, grande área, meio de campo, etc)  

 

 No nosso campo, cada cm equivale a 1 Unidade Astronômica, que é a distância 

média da Terra ao Sol.  Nesta escala, as distâncias dos planetas ao Sol, dadas na 

tabela 1, podem ser calculadas a partir de uma regra de três simples. Para 

Mercúrio, por exemplo, temos: 

 

1 UA          -         149.600.000 km 

x               -         57.910.000 km 

 

x = 57.910.000/149.600.000 ≈ 0,39 UA = 0,39 cm 

 

Assim, a tabela completa de distâncias na nova escala é: 

 

Distâncias Médias dos planetas ao Sol 

Planetas cm 

Mercúrio 0,39 

Vênus 0,72 

Terra 1,0 

Marte 1,5 

Júpiter 5,2 

Saturno 9,5 

Urano 19,2 

Netuno 30,1 

Plutão 39,5 

 

 

 

 

 

 Distribua o Sol e os planetas sobre o campo de futebol marcando suas posições 

com as tachinhas. Colocando o Sol em um gol, os outros planetas ficam às 

seguintes distâncias do Sol: 
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 Mercúrio: 0,39 cm 

 Vênus: 0,72 cm; 

 Terra: 1,0 cm; 

 Marte: 1,5 cm 

 Júpiter: 5,2 cm 

 Saturno: 9,5 cm 

 Urano: 19,2 cm 

 Netuno: 30,1 cm 

 Plutão: 39,5 cm 

 

 

 

 

4.Verificando a Aprendizagem:  

 

 

Discuta com os alunos quais são os planetas “zagueiros” e “atacantes”, quem são os 

goleiros, etc. 
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7.5.12.  Distâncias do Sistema Solar num fio de barbante 

 

1.Objetivo: Demonstrar as distâncias médias dos planetas do Sistema Solar em 

relação ao Sol, marcando suas posições em um fio de barbante. 

 

2.Materiais necessários: 

 2m de barbante 

 Cartolinas ou emborrachado com dez cores diferentes 

 Tesoura 

 Fita métrica 

 Fita adesiva ou cola 

  

 

3.Procedimento experimental: 

 

 Considerando os 2m de barbante como sendo a distância entre Plutão e o Sol, as 

distâncias dos demais planetas ao Sol podem ser facilmente obtidas, a partir de 

uma regra de três simples. Usando os dados tabelados em Unidades 

Astronômicas, para Netuno a distância nesta escala será: 

 

39,5 UA     -     2,0m 

30,1 UA      -      x 

Assim x = 1,52m 

A tabela completa na nova escala é, portanto: 
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Distâncias Médias dos planetas ao Sol 

Planetas UA m 

Mercúrio 0,39 0,019 

Vênus 0,72 0,036 

Terra 1,0 0,05 

Marte 1,5 0,075 

Júpiter 5,2 0,26 

Saturno 9,5 0,48 

Urano 19,2 0,97 

Netuno 30,1 1,52 

Plutão 39,5 2,00 

 

 Com esses dados, marcamos no barbante cada planeta, considerando as medidas 

obtidas.  

 Os planetas devem ser marcados fixando pequenos círculos feitos com cartolina 

ou emborrachados, representando cada planeta. O sol deve ficar em uma das 

extremidades do barbante. 

 

4,Verificando a Aprendizagem: 

Sugestões de perguntas que podem ser feitas aos alunos durante a demonstração deste 

experimento: 

1. De acordo com a escala adotada, qual seria a distância da lua até o sol? Onde se 

localizaria a lua sobre o barbante? 

2. Vesta é um asteroide que se encontra a 2,361 UA do Sol, numa região denominada 

Cinturão dos Asteróides. Entre que planetas se situa este asteróide? 
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7.5.13. Os tamanhos dos planetas do Sistema Solar 

 

1.Objetivo: Comparar os tamanhos dos planetas e do Sol em relação ao tamanho da 

Terra. 

2.Materiais necessários: 

 Cartolina ou emborrachado com dez cores diferentes 

 Tesoura 

 Régua 

 Compasso 

 

3.Procedimento experimental: 

 Usando a tabela 2, considere o raio do sol como sendo 109 vezes o raio da Terra.  

 Adotando uma escala na qual o raio do Sol é igual a 2,0 m, os raios dos outros 

planetas podem ser facilmente obtidos usando-se uma regra de três simples. Para 

Júpiter, por exemplo, temos: 

 

109     -      2m 

11,2    -       x 

Assim, x = 0,21 m. 

A tabela completa na nova escala é, portanto: 

Raios equatoriais do Sol e dos planetas 

Astro Rastro/RTerra m cm 

Sol 109,0 2,0 200 

Mercúrio 0,4 0,007 0,7 

Vênus 0,9 0,017 1,7 

Terra 1,0 0,018 1,8 

Marte 0,5 0,009 0,9 

Júpiter 11,2 0,21 21 

Saturno 9,4 0,17 17 

Urano 4,0 0,073 7,3 

Netuno 3,9 0,072 7,2 

Plutão 0,2 0,003 0,3 
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 Com os dados acima tabelados, recorte os círculos de cores diferentes 

representando cada planeta e disponha-os ao redor do Sol, em sua ordem natural.  

 

 

4.Verificando a Aprendizagem: 

 

1. De acordo com a escala adotada, qual seria o diâmetro da Lua? 

 

2. Como ficariam os planetas em ordem crescente de tamanho? E em ordem 

decrescente? 
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7.5.14. Oficina: Expansão do Universo em uma transparência  

 

1.Objetivo: Verificar como a velocidade dos objetos se relaciona com a distância em 

um espaço em expansão (lei de Hubble) 

 

2.Materiais utilizados: 

 1 folha de transparência em branco 

 1 folha de transparência com o título O Universo em T = 1  

(http://www.if.ufrgs.br/cref/gttp/exercicios/hubble/Universo_T1.pdf) 

 1 folha de transparência com o título O Universo em T = 2  

(http://www.if.ufrgs.br/cref/gttp/exercicios/hubble/Universo_T2.pdf) 

 Régua 

 Caneta para transparência 

 Clips 

 Fita adesiva 

 Lápis  

 Borracha 

 Papel milimetrado 

 

3.Procedimento Experimental 

 Escolha qualquer um dos pontos numerados na folha Universo em T = 1 e faça 

um pequeno círculo em torno dele; depois circule o ponto de mesmo número na 

transparência Universo em T = 2.  

 

 Alinhe a transparência Universo em T = 2 com a folha Universo em T = 1 de 

forma que os pontos que têm um círculo em volta fiquem alinhados Os pontos 

nas duas transparências representam galáxias em diferentes épocas, sendo que o 

ponto circulado representa a nossa galáxia.  

 Tome cuidado para não girar a transparência. Ela só pode ser movimentada na 

vertical (para cima e para baixo) e/ou na horizontal (esquerda e direita). 

 

 Coloque a transparência em branco por cima, e prenda as três peças com o clips 

ou com a fita adesiva para impedir que mudem de posição umas em relação às 

outras. 

 Na transparência de cima, desenhe setas ligando galáxias na sua posição em T=1 

(pontos pretos) a suas posições em T=2 (pontos vermelhos). Certifique-se de 

que escolheu galáxias a diferentes distâncias da nossa.  
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 Preencha a primeira coluna da tabela abaixo com o número de identificação de 

cada galáxia escolhida.  

 

 Meça os comprimentos das setas correspondentes a cada galáxia, e registre-os na 

segunda coluna da tabela.  

 

 Meça também a distância entre o ponto circulado (a nossa galáxia) e o ponto no 

final da seta (a posição da outra galáxia em T=2) , registrando essas medidas na 

terceira coluna da tabela.   

Galáxia Comprimento da seta  

Distância entre nossa 

Galáxia e as outras galáxias 

em T=2 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

4.Construção do gráfico: 
 

Utilizando a tabela acima, faça um gráfico colocando no eixo horizontal os dados da 

terceira coluna e no eixo vertical os dados da segunda coluna. Identifique cada eixo com 

a grandeza correspondente.  
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5.Análise dos Dados  e Conclusões 

1. De acordo com seu gráfico, como varia o deslocamento das galáxias em função 

da sua distância até nós?    

 

2. O que representam as setas desenhadas na transparência? 

  

3. Lembrando que o tempo que as diferentes galáxias tiveram para fazer esses 

deslocamentos é o mesmo para todas (tempo entre T=1 e T=2), a velocidade de 

deslocamento das galáxias é a mesma para todas ou varia?     

 

4. Qual a relação entre a velocidade e a distância nessa "expansão"?  
 

5. Se você notou que as velocidades aumentaram com a distância, dá para 

perceber se esse aumento se dá a uma taxa aproximadamente constante ou não 

dá para perceber isso?   

   

6. Se acha que aumentou a uma taxa constante, como você pode determinar essa 

taxa?    
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7. Supondo que o tempo entre T=1 e T=2 seja 1s, qual a velocidade de 

afastamento de cada galáxia? Qual o valor da taxa de expansão?   

  

8. Qual a velocidade de afastamento de uma "galáxia" que está a uma distância de 

10 cm?   
  

 Se no início essa galáxia estava junto à Via Láctea, quanto tempo ela levou 

para chegar onde está agora? Qual a relação entre esse tempo e a taxa de 

expansão?  

9.  

Compare seus resultados com os de seus colegas, que têm pontos diferentes 

representando a posição da nossa galáxia. Os resultados de vocês são parecidos 

ou diferentes?   
  

  

 6.Referência: 

 

Atividade adpatada de 

http://www.if.ufrgs.br/cref/gttp/exercicios/hubble/Hubble_planilha.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.if.ufrgs.br/cref/gttp/exercicios/hubble/Hubble_planilha.htm
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7.5.15. Dias e Noites  

1.Objetivo: Demonstrar, de maneira simples e de fácil entendimento, o fenômeno do 

dia e da noite que ocorre devido ao movimento de rotação da Terra. 

2.Materiais necessários:  

 Uma bola de isopor de diâmetro entre 9 e 10 cm; 

 Alfinetes ou palitos de dente; 

 Agulha de tricô ou palito de churrasco; 

 Lanterna; 

 Papel grosso (papelão) 

 Caneta hidrocor 

 Cola 

 

3.Procedimentos experimentais I:  

 Espete a agulha ou arame na bola de isopor como mostra a figura. 

 

 

 

 

 

 

 Com a caneta hidrocor, pinte uma linha ao longo da emenda da bola. Em 

seguida, espete um alfinete sobre a emenda. (deixando a cabeça de fora). O 

alfinete representa um habitante sobre a Terra de isopor e a emenda é o equador 

terrestre. 

 

 Vamos agora construir um suporte para a bola de isopor. Corte uma tira de 

papelão com cerca de 30 cm de largura e 60 cm de comprimento.  Dobre a tira 

ao meio no sentido do comprimento. Em seguida faça uma dobradura em cada 

extremidade da tira de papelão com aproximadamente 5cm para cada lado. Esta 

dobra servirá como apoio para o suporte (veja a figura a seguir). 
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 Faça um orifício central no suporte com aproximadamente 15 cm de diâmetro. 

 

 Cole as laterais do suporte. 

 

 Encaixe o eixo da bola de isopor no suporte, ao longo da diagonal. 

 

 Ilumine a sua Terra de isopor com a lanterna. Imagine que a lanterna é o Sol. 

 

 Gire lentamente a Terra. Cada volta completa representa um dia com duração de 

24h.  

 

 Observe como é o nascer e o pôr-do-sol visto pelo habitante (alfinete). 

 

3.1 Verificando a Aprendizagem:  

Que sensação você acha que o habitante (alfinete) tem, é a bola que está girando com 

ele, ou a lanterna que está girando no sentido contrário? 

4.Procedimentos experimentais II:  

 Espete 4 alfinetes em diferentes posições sobre a bola. Cada alfinete representa 

um habitante: um próximo ao pólo Norte, outro no pólo Sul, um no hemisfério 

Norte e o outro no hemisfério Sul. 

 

 Gire a bola lentamente em torno do seu eixo e observe a duração dos dias e das 

noites para cada um dos habitantes. 

 

 4.1 Verificando a Aprendizagem:  

 Para quais habitantes o dia tem mais de 12 horas? Para quais habitantes a noite 

tem mais de 12 horas?  

 

 Qual habitante vê o Sol à meia-noite? Qual habitante nunca vê o Sol? 
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7.5.16. Oficina: Construção de uma elipse de Origami – Leis de 

Kepler 

 

1.Introdução Teórica: 

 

A lei de Kepler a qual se refere o presente trabalho é uma lei empírica de Johan Kepler 

(1571- 1630)  e resultou da observação da órbita dos planetas, em particular do planeta 

Marte e diz: “A órbita de todos os planetas em torno do Sol é uma elipse e o Sol 

ocupa um dos focos dessa elipse”. 

 

A elipse é uma figura geométrica e seus elementos básicos são: 

 

1. eixo maior A 

2. eixo menor B 

3. os focos f1 e f2  

4. a excentricidade e 

 

A distância focal F é compreendida pelo segmento f1f2, e é fácil notar que quanto mais F 

tende a zero, mais a elipse se aproxima de um círculo. Essa ideia é importante pois, a 

órbita dos planetas é elíptica, mas muito próximas de uma trajetória circular. É aqui que 

o conceito de excentricidade se torna relevante. A excentricidade de uma elipse é dada 

pela relação: 

 

e = A/F 

 

A órbita do planeta Terra tem excentricidade e = 0,017 enquanto o planeta Plutão tem 

excentricidade e = 0,25. Em nossa atividade usaremos uma excentricidade de 0,3 para 

efeitos didáticos, que nos dá uma ideia mais real da forma das órbitas planetárias do que 

a maioria dos livros e manuais, onde a elipse é exagerada. 
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2.Objetivo:  

Mesclar astronomia e geometria com arte: construir uma elipse com origami. 

 

3.Materiais Necessários: 

 01 folha de papel vegetal formato A4 

 01 lápis ou caneta 

 01 compasso 

 

 

4.Procedimentos experimentais: 

 

 No centro do papel marque um ponto, que chamaremos de f1 e será o centro de 

nosso círculo. 

 

 Abra o compasso com raio de 10 cm. Essa medida será a o eixo maior A da 

elipse. 

 

 

 Trace o circulo de raio 10 cm e centro f1 no papel vegetal. 

 

 Meça com a régua uma distância de 3 cm de f1 e marque o ponto f2. Essa 

medida corresponde à distância focal F. 
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 Os focos f1 e f2 determinam a distância focal F de nossa elipse 

 

 Agora vamos começar o origami da elipse: Dobre o papel vegetal fazendo 

coincidir qualquer ponto do círculo com o ponto f2. 

 

 

 E faça um vinco, bem marcado. 

 

 Sempre coincidindo pontos do círculo com f2, continue dobrando o papel 

contornando e completando um ciclo. 

 

 

 Observe que os vincos sempre estão tangenciando nossa elipse. 
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 Note que nossa elipse de excentricidade e = 0,3 é muito próxima de um círculo. 

 E a elipse obtida nesse caso, possui A = 10 cm. 

 

 

 

5.Sugestão de Atividade para Avaliação: 

 

1. Construa uma tabela com os planetas do sistema solar, listando-os de acordo com as 

excentricidades de suas órbitas, em ordem crescente. 

2. A lei de Kepler relacionada com esta oficina é conhecida como a Lei das Órbitas. As 

outras duas leis de Kepler são: a Lei das Áreas e a Lei dos Períodos. Com base nestas 

leis, responda as seguintes perguntas: 

2.1 – A velocidade da Terra é constante ao longo de sua trajetória? Explique. 

2.2- Qual planeta tem o menor período de translação? E qual tem o maior período? 

Explique. 

6.Referências: 

Essa oficina foi adaptada de 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i3pDJT_bTRs 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i3pDJT_bTRs
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7.5.17. Oficina: Por que acontecem as Estações do Ano? 

 

1.Motivação:  

Quem nunca ouviu que quando a Terra está mais longe do Sol estamos no Inverno e 

quando ela está mais próxima do Sol estamos no Verão? A órbita da Terra é elíptica, 

logo algumas pessoas tendem a pensar que é devido à distância da Terra ao Sol que 

ocorrem as estações do ano. Porém, a variação da distância da órbita da Terra do Verão 

para o Inverno é de 4 milhões de quilômetros, e comparando com a distância da Terra 

ao Sol que é de 150 milhões de quilômetros, essa variação é quase imperceptível. 

As estações do ano se devem ao fato do eixo da Terra ser inclinado em relação ao plano 

da órbita da Terra em torno do Sol. Devido a essa inclinação, os hemisférios ficam mais 

ou menos expostos ao Sol (figura 1), tendo dias e noites com diferentes durações ao 

longo do ano. 

 

 

    Figura 1 

   

Quando o Sol, em seu movimento anual aparente ao redor da Terra (figura 2), cruza o 

equador celeste, ocorrem os equinócios, ocasiões em que o dia e a noite têm 

aproximadamente a mesma duração em ambos os hemisférios.   Por outro lado, quando 

o Sol encontra-se o mais distante possível do equador celeste, ocorre o solstício.  

Anualmente ocorrem dois solstícios (junho e dezembro) e dois equinócios (março e 

setembro). Quando estamos em um solstício de verão no hemisfério sul temos dias mais 

longos, no mesmo instante o hemisfério norte estará no seu solstício de inverno, com 

noites mais longas. Seis meses mais tarde entraremos no solstício de inverno no 

hemisfério sul, enquanto o hemisfério norte entrará no seu solstício de verão.  
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       Figura 2 

 

2.Objetivo: 

Mostrar o fenômeno das estações do ano usando materiais de baixo custo. 

3.Materiais Necessários: 

 Um abajur simples sem cúpula (aberto) 

 quatro bolas de isopor de mesmo tamanho 

 placa de isopor 

 tinta atóxica verde e azul 

 palitos de churrasco 

 pincel 

 barbante 

 cola branca 

 

4.Procedimentos: 

1) Pinte o globo terrestre nas bolas de isopor, cole um pedaço de barbante sobre a 

linha imaginária do equador em cada um. 

 

2)  Prenda um palito de churrasco no eixo de rotação de cada globo e apoie cada 

globo em um suporte de isopor deixando o eixo de rotação com uma inclinação 

de aproximadamente 23°. 

 

3) Posicione os globos ao redor do abajur de forma a deixar os eixos de rotação 

paralelos entre si. 
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4) Acenda o abajur e observe as regiões iluminadas nos globos, gire cada um deles 

em torno de seu eixo. 

 

 

5.Verificando a Aprendizagem:  

 Em quais estações do ano os dois hemisférios da Terra recebem a mesma 

quantidade de luz ou calor?  

 Por que essas estações não são as mesmas já que os dois hemisférios recebem a 

mesma quantidade de calor? 

 

6.Referências: 

Essa Oficina foi adaptada de:  

http://www.youtube.com/watch?v=X7N0lzhejso e 

http://pontociencia.org.br/experimentosinterna.php?experimento=734&AS+ESTACOE

S+DO+ANO+SBPC+NATALRN. Acesso em 9 de julho de 2013. 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=aas&cod=_estacoesdoano&action

=print. Acesso em 11 de julho de 2013 

  

http://www.youtube.com/watch?v=X7N0lzhejso
http://pontociencia.org.br/experimentosinterna.php?experimento=734&AS+ESTACOES+DO+ANO+SBPC+NATALRN
http://pontociencia.org.br/experimentosinterna.php?experimento=734&AS+ESTACOES+DO+ANO+SBPC+NATALRN
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=aas&cod=_estacoesdoano&action=print
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=aas&cod=_estacoesdoano&action=print
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7.6.QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 2 

 

Questionário de Sondagem a respeito do Mini-Curso “Tópicos de 
Astronomia para o Ensino Médio com base no Currículo Mínimo.” 

1) Você já sabia da existência do Currículo Mínimo? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2) Com base no Currículo Mínimo do Rio de Janeiro, você acha que as palestras que 

foram ministradas no curso atenderam o que foi proposto no currículo? 

a) Palestra sobre o Sistema Solar:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

b) Palestra sobre o Movimento dos Astros: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) Palestra sobre Modelos de Universo e o Universo: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3) As oficinas que foram feitas no Mini Curso atenderam os temas de astronomia 

propostos no Currículo Mínimo? 

 

a) O Sistema Solar num campo de futebol  

(   ) Sim, atenderam.  (   ) Atenderam parcialmente.   (   ) Não, não atenderam. 

b) Oficina Projeto Eratóstenes 

(   ) Sim, atenderam.  (   ) Atenderam parcialmente.   (   ) Não, não atenderam. 

 

c) Oficina do Origami – Leis de Kepler  

(   ) Sim, atenderam.  (   ) Atenderam parcialmente.   (   ) Não, não atenderam. 
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d) Oficina Dia e Noite 

(   ) Sim, atenderam.  (   ) Atenderam parcialmente.   (   ) Não, não atenderam. 

e) Oficina Diâmetro do Sol 

(   ) Sim, atenderam.  (   ) Atenderam parcialmente.   (   ) Não, não atenderam. 

f) Oficina Expansão Cosmológica 

(   ) Sim, atenderam.  (   ) Atenderam parcialmente.   (   ) Não, não atenderam. 

g) Oficina fases da lua numa caixa de papelão  

(   ) Sim, atenderam.  (   ) Atenderam parcialmente.   (   ) Não, não atenderam. 

h) Oficina Por que a Lua não cai na Terra? 

(   ) Sim, atenderam.  (   ) Atenderam parcialmente.   (   ) Não, não atenderam. 

4) Sobre as oficinas que não foram realizadas, mas foram propostas no CD, você acha que 
elas atendem os temas de Astronomia propostos no Currículo Mínimo? 

a) Oficina do Foguete 

(   ) Sim, atendem.  (   ) Atendem parcialmente.   (   ) Não, não atendem. 

b) Oficina Medida da velocidade de Rotação da Terra 

(   ) Sim, atendem.  (   ) Atendem parcialmente.   (   ) Não, não atendem. 

c) Oficina Expansão do Universo em uma transparência 

(   ) Sim, atendem.  (   ) Atendem parcialmente.   (   ) Não, não atendem. 

d) Oficina Viajando pelo Sistema Solar 

(   ) Sim, atendem.  (   ) Atendem parcialmente.   (   ) Não, não atendem. 

e) Oficina Estações do Ano 

(   ) Sim, atendem.  (   ) Atendem parcialmente.   (   ) Não, não atendem. 

f) Oficina Mini Planetário 

(   ) Sim, atendem.  (   ) Atendem parcialmente.   (   ) Não, não atendem. 

 

5) Sobre a Oficina do Projeto Eratóstenes, você tem intenção de participar deste projeto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

6) No geral, qual foi sua opinião a respeito do Mini Curso? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

7) Você indicaria este Mini Curso a algum professor? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

8) Como você avaliaria o conhecimento das palestrantes sobre os temas abordados no 
Mini – Curso? 

a) Professora Ruth Bruno: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

b) Ana Carolina: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

9) Cite pontos positivos do Mini – Curso. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10) Cite pontos negativos do Mini – Curso. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

11) Dê sugestões para o Mini - Curso. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela sua opinião! 
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8. ANEXOS 

8.1.O SISTEMA SOLAR 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O sistema solar é formado pelo Sol, planetas e seus satélites – como a Terra e a 

Lua -, outros corpos menores – como cometas e asteroides -, além do meio 

interplanetário. O que são esses astros? Quais são seus tamanhos? Como se 

movimentam? Do que são formados? Qual sua origem? Nas próximas páginas, vamos 

apresentar respostas breves a essas perguntas. 

Atualmente o Homem já pode responder a algumas dessas perguntas com certa 

segurança. Nas próximas seções vamos apresentar um pouco do que se conhece sobre o 

sistema solar. 

 

 

2. A EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE O SISTEMA SOLAR 

 

 

Os astros do sistema solar, principalmente o Sol, estão muito presentes em nosso 

cotidiano. A maneira como medimos o tempo, a nossa percepção visual e a nossa 

própria existência estão diretamente ligadas às condições existentes no sistema solar. A 

nossa visão está adaptada ao tipo de radiação eletromagnética – luz visível - que é capaz 

de penetrar a nossa atmosfera. Essa radiação é também a mais emitida pelo Sol. A 

escala de tempo que utilizamos em nosso cotidiano é baseada nos ciclos do 

Sol e da Lua. Até mesmo a energia encontrada na superfície terrestre é, em sua maior 

parte, proveniente do Sol. 

 

Uma das questões fundamentais da Humanidade é entender o Universo que a 

cerca e do qual faz parte. O sistema solar, até a poucos séculos, constituía todo o 

Universo conhecido. É relativamente recente a noção de que as estrelas que vemos no 

céu são astros similares ao Sol; mas muito mais distantes. A observação do céu noturno, 

ainda na Antiguidade, mostrou ao Homem que alguns astros se movimentam contra um 

fundo de "estrelas fixas". Esses objetos celestes foram chamados planetas, isto é, astros 

errantes, pois planeta vem do grego e significa errante. São eles: a Lua, Mercúrio, 

Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Hoje o significado da palavra planeta é diferente, e não 

mais chamamos a Lua de planeta. Mas, o que é a Lua? E o que são os hoje chamados 

planetas? Isso ficará claro na Seção 3. 



137 
 

 
Figura 1: O modelo Geocêntrico 

 

Muito se pensou sobre a distribuição e a organização dos astros no céu. O 

modelo que dominou o pensamento filosófico europeu até o século XVI é o chamado 

modelo geocêntrico. Geo, em grego, significa Terra. Assim, geocêntrico significa que 

coloca a Terra no centro. Esse modelo foi sistematizado por Ptolomeu (astrônomo, 

matemático e geógrafo) no século II, a partir de ideias preexistentes. Nesse modelo a 

Terra era o centro do Universo e em torno dela orbitavam os astros que citamos há 

pouco, além do Sol. Quanto maior o tempo gasto para um planeta dar uma volta 

completa ao redor da Terra - isto é, retornar ao mesmo ponto do céu em relação às 

estrelas fixas - maior era a sua distância. Assim, pensava-se que a ordem dos planetas 

era a da Figura 1, que apresenta um esboço em duas dimensões do modelo geocêntrico. 

As estrelas fixas ficavam todas a uma mesma distância, maior do que a do planeta 

considerado o mais distante na época, Saturno. Para explicar corretamente os 

movimentos e brilhos observados dos planetas, o modelo geocêntrico necessitava de 

uma série de complicações geométricas, como os eqüantes e deferentes. 

 
Figura 2 : O modelo Heliocêntrico 

 

Com o objetivo de explicar com mais simplicidade o movimento dos planetas, o 

astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543) propôs, em 1543, o modelo 

heliocêntrico: Hélio, em grego, significa Sol. Nesse modelo o Sol encontrava-se no 

centro e os planetas orbitavam ao seu redor. A única exceção era a Lua, que continuava 
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orbitando em torno da Terra (veja a Figura 2). Um modelo em que o Sol ficaria no 

centro do Universo já tinha sido proposto por Aristarcos de Samos (281 a.C.) e Nicolas 

de Cusa (1401-1464), porém, sem maiores repercussões. O modelo heliocêntrico não 

era apenas mais simples: ele também explicava várias supostas coincidências do modelo 

geocêntrico de modo natural. Além disso, Copérnico determinou os raios e períodos das 

órbitas dos planetas com uma precisão muito boa, apesar de considera-las 

circunferências. 

 

O astrônomo e físico italiano Galileu Galilei (1564-1642), no início do século 

XVII, foi o primeiro a observar o céu com o auxílio de um telescópio. Entre as suas 

descobertas estão as fases de Vênus e os satélites de Júpiter. Essas observações 

corroboravam o modelo heliocêntrico. Esse modelo tirava a Terra e, portanto o Homem, 

do centro do Universo. Além disso, Galileu obteve vários resultados experimentais 

sobre os movimentos dos corpos que ajudaram a compor a base do trabalho de Newton.  

 

O modelo de Copérnico, porém, ainda possuía problemas. Ele considerava as 

órbitas dos planetas circunferências perfeitas e para explicar corretamente os 

movimentos observados eram necessários artifícios geométricos, exatamente como 

acontecia com o modelo geocêntrico. Foi o astrônomo alemão Johannes Kepler (1571-

1630), no início do século XVII, quem mostrou que as órbitas planetárias eram 

elípticas. Para isso, ele contou com as observações do astrônomo dinamarquês Tycho 

Brahe (1546-1601), do qual foi assistente durante o último ano de vida e seu sucessor 

como responsável pelo observatório de Uraniborg. Os dados obtidos por Tycho Brahe 

eram os mais precisos da época e no limite do que o olho humano, sem auxílio de 

instrumentos, pode conseguir. E foi tentando explicar esses dados – que não eram 

compatíveis com o modelo de Copérnico – que ele propôs três leis que descrevem 

corretamente os movimentos dos Planetas. 

Com o trabalho de Kepler passou-se a saber como os planetas se movimentavam 

ao redor do Sol. Mas ainda restava uma pergunta básica: por quê? Foi só com a Teoria 

da Gravitação Universal do físico e matemático inglês Isaac Newton (1643-1727), 

publicada em 1687, que isso foi respondido. A teoria da gravitação mostra que os 

corpos se atraem uns aos outros, isto é, um corpo cria em torno de si um campo 

gravitacional que é sentido por todos os outros corpos. Esse campo gravitacional é tanto 

mais intenso quanto maior a massa do corpo, e decresce proporcionalmente com o 

quadrado da distância. Essa é a razão porque a Terra está ligada ao Sol, por exemplo. 

Mais do que isso, nas escalas astronômicas a força gravitacional é dominante e rege 

grande parte dos fenômenos celestes. Newton, em sua teoria, também descreveu 

exatamente como um corpo se movimenta quando sujeito a uma certa força, qualquer 

que seja sua natureza. Com esses dois fundamentos foi possível entender a dinâmica do 

sistema solar. Em “Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural”, o “Principia”, 

Newton não só demonstra as leis de Kepler e calcula fenômenos conhecidos como as 

marés e a precessão dos equinócios, mas também prevê e determina a forma achatada da 

Terra. A partir daí, estava aberto o caminho para o desenvolvimento da astronomia 

moderna. 

 

Desse modo, no final do século XVIII, os movimentos dos maiores corpos do 

sistema solar eram explicados tanto do ponto de vista de sua descrição, como de sua 

causa. Porém, como o sistema solar surgiu? O filósofo alemão Immanuel Kant (1724-

1804) foi o primeiro a propor a hipótese nebular em 1755, que foi posteriormente 

desenvolvida pelo matemático francês Pierre-Simon de Laplace (1749-1827). Ela 
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considera que o sistema solar formou-se a partir de uma nuvem de gás e poeira em 

rotação. Apesar de outras teorias terem surgido, esta é ainda a teoria mais aceita sobre a 

formação do sistema solar e do Sol e é corroborada por observações de outras estrelas. 

No momento, estamos passando por uma nova fase do conhecimento do sistema solar: 

estamos descobrindo planetas em torno de outras estrelas. Essas novas descobertas irão 

ampliar ainda mais o nosso horizonte sobre as nossas origens. 

 

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA SOLAR 

 

O sistema solar inclui o Sol e os planetas, mas abrange bem mais do que isso. 

Como podemos definir o que é e como é composto o sistema solar? No Universo, a 

distribuição e hierarquia dos objetos são regidas basicamente pela força gravitacional. 

Como o Sol é formado por uma grande quantidade de matéria concentrada em uma 

região relativamente pequena, ele é um foco de atração que reúne em torno de si vários 

corpos (planetas, asteroides, cometas, etc.). Assim, uma das definições para o sistema 

solar é: o conjunto de todos os corpos (ou matéria) cujo principal centro de atração é o 

Sol. Ela não é a única, porém, a consideramos a melhor.  

 

A força gravitacional mantém dois corpos unidos. Vamos considerar, por 

exemplo, a Terra e a Lua. Sabemos que é a força gravitacional que as mantém unidas, 

mas, se a força é de atração e na direção da linha que une os seus centros, por que, 

então, esses dois corpos não colidem? Isso acontece devido à rotação. A quantidade de 

rotação de um corpo com relação a um ponto é medida por uma grandeza chamada 

momento angular. 

 

A maior parte da massa do sistema solar está concentrada no Sol (99,86%!!!). Já 

o seu momento angular está praticamente distribuído nos planetas. Estes giram em torno 

do Sol no mesmo sentido que o Sol gira em torno de si mesmo, ou de seu eixo. Falando 

em linguagem astronômica, o sentido de rotação do Sol é o mesmo da translação dos 

planetas. Esse sentido é chamado prógrado. Mas nem todos os planetas rotacionam 

(giram em torno de si mesmos) nesse mesmo sentido. O sentido de rotação de Vênus e 

Urano é contrário ao sentido prógrado, isto é, a rotação desses corpos é retrógrada. 

 

No parágrafo anterior dissemos que os planetas giram em torno do Sol. Isto não 

é absolutamente correto. Os planetas giram em torno do centro de massa do sistema 

solar. Aliás, o próprio Sol, além de sua rotação, também translada em torno desse centro 

de massa. Em algumas configurações, o centro de massa do sistema solar pode estar a 

uma distância de dois raios solares do centro do Sol. Porém, na maior parte dos casos 

essa distância pode ser desprezada e o Sol pode ser considerado o centro do sistema 

solar. 

 

Uma outra característica do sistema solar é a de que as órbitas dos planetas estão 

aproximadamente em um mesmo plano, que é o mesmo do equador do Sol; as órbitas 

são, também, quase circulares. Essas informações são importantes, não apenas para 

caracterizar o sistema solar, mas também porque devem ser reproduzidas pelos modelos 

que tentam explicar a sua formação. 

 

Nas últimas décadas, as missões espaciais produziram um grande avanço no 

conhecimento sobre o sistema solar. Foram elas que proporcionaram grande parte do 

que será apresentado nas próximas seções.  
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A seguir, vamos apresentar uma pequena descrição dos componentes do sistema 

solar. 

 

a. O SOL 

 

O Sol é, entre os corpos celestes, aquele que mais influencia as nossas vidas. É 

impossível não notá-lo em um dia claro de verão, ou perceber a sua "ausência" em um 

dia chuvoso. Foi chamado de Hélio pelos gregos, Mitras pelos persas e Rá pelos 

egípcios, para citar algumas culturas. Cinco séculos antes da era Cristã, o grego 

Anaxágoras (aproximadamente 430 a.C.) sugeriu que o Sol fosse uma bola de fogo, o 

que guarda uma pálida semelhança com a realidade. 

 
FIGURA 3 – IMAGEM DO SOL NA LINHA DE EMISSÃO K DO CAII OBTIDA NO 

NATIONAL SOLAR OBSERVATORY (NSSDC). 

 

Como já foi mencionado, o Sol é o centro gravitacional do sistema solar. Em 

torno dele orbitam os outros corpos, e é ele que mantém o sistema coeso. Mas, o que é o 

Sol? O Sol é uma estrela. Dentre as estrelas existentes no Universo, o Sol pode ser 

classificado como uma estrela típica, das mais comuns que existem no Universo. Por ser 

uma estrela, o Sol é uma fonte de energia. De toda energia existente na superfície da 

Terra, a maior parte é proveniente do Sol que fornece 99,98% dela. O brilho dos corpos 

do sistema solar é constituído, basicamente, pela reflexão da luz solar em sua superfície. 

 

O Sol é uma massa que se mantém coesa pela sua própria força de gravidade. O 

mesmo ocorre com os planetas. Por que a diferença, então? A resposta é que o Sol 

possui uma massa muito grande. Quão grande? Grande o suficiente para que a contração 

provocada pela força da gravidade torne tão altas as densidades e temperaturas em seu 

centro que passam a ocorrer as reações de fusão nuclear, com enorme produção de 

energia. É esse processo que caracteriza uma estrela e que não ocorre nos planetas.  

 

O Sol é uma esfera gasosa cuja temperatura na superfície é de cerca de 5 500 

centígrados. No núcleo solar a temperatura atinge 15 milhões de graus. Sua massa é 333 

mil vezes maior que a da Terra, mas a sua densidade média é de apenas 1,41 gramas por 

centímetro cúbico, pouco maior que a da água que é de 1 grama por centímetro cúbico. 

Sua massa é composta por 73% de hidrogênio, o primeiro elemento químico da tabela 

periódica, e também o mais abundante no Universo. O restante é constituído 

basicamente por hélio. Apenas 0,1 % da massa do Sol é composta por elementos mais 

pesados. A Tabela 3.1 mostra alguns dados relativos ao Sol. 
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TABELA 1 - ALGUNS DADOS SOLARES (FONTE: NSSDC). 

Massa 332.950 massas terrestres 

Raio médio 109,2 raios terrestres 

Densidade média 1,408 gramas por centímetro cúbico 

Densidade central 162,2 gramas por centímetro cúbico 

Período de rotação 609,12 horas (cerca de 25 dias) 

Distância média à Terra 149,6 milhões de quilômetros 

 

É no núcleo solar, com sua altíssima temperatura, que ocorrem as reações 

nucleares de produção de energia. Essa energia é transportada até a superfície através de 

camadas que envolvem o núcleo, denominadas envoltórios. Na camada logo abaixo da 

superfície solar ocorre o processo de convecção do gás que aflora à superfície. A 

convecção é uma das formas pelas quais a energia é transportada de um local para outro. 

As porções mais internas do gás, aquecidas pela radiação que vem do núcleo, 

expandem-se e sobem até a superfície, onde perdem energia e esfriam. Ao esfriarem, 

tornam-se mais densas e pesadas, voltando a descer. É devido a esse processo, chamado 

convectivo, que a superfície do Sol apresenta-se coberta por grãos. Observando-se a 

superfície solar com grande ampliação os padrões de granulação se assemelham às 

bolhas de gás quente transportando a energia do interior para a superfície. 

O Sol encontra-se a uma distância média de 150 milhões de quilômetros da 

Terra. Isso equivale a cerca de 8 minutos-luz, isto é, a luz do Sol demora esse tempo 

para chegar à Terra. A segunda estrela mais próxima é Próxima Centauri, que se 

encontra a uma distância 270 mil vezes maior, assim sua luz demora 4 anos e 4 meses 

para chegar até nós! Pela sua proximidade, podemos estudar o Sol melhor do que 

qualquer outra estrelado Universo. 

 

b. OS PLANETAS E SEUS SATÉLITES 

 

Ao observarem continuamente o céu, os antigos perceberam a existência de pelo 

menos dois tipos de objetos. Enquanto a imensa maioria dos pontinhos brilhantes no 

céu, as estrelas, possuía posições relativas imutáveis, alguns poucos pontos pareciam 

passear por entre elas. Esses objetos foram chamados planetas, que em grego significa 

errante. São cinco os planetas observáveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e 

Saturno. A Lua também foi considerada um astro errante, mas hoje sabemos que não é 

um planeta, pela definição atual. A Lua é hoje considerada um satélite. Enquanto um 

planeta orbita em torno do Sol, um satélite orbita em torno de um planeta. Porém, do 

ponto de vista de composição e características físicas, os planetas e satélites podem ser 

muito parecidos em alguns casos. 

Ao redor do Sol orbitam nove planetas conhecidos. Em ordem de proximidade 

média ao Sol são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno 

e Plutão***. Algumas de suas características orbitais são listadas na Tabela 2. Os 

planetas podem ser divididos em dois tipos: planetas telúricos (similares à Terra) e 

planetas jovianos (similares a Júpiter). Os planetas telúricos são: Mercúrio, Vênus, 

Terra e Marte. Os jovianos são: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão não se 

enquadra em nenhuma das categorias acima e, como veremos adiante, parece um grande 

cometa. 

Os planetas telúricos são pequenos, de baixa massa e compostos basicamente 

por elementos pesados. São também chamados de planetas internos por serem os mais 

próximos ao Sol. Possuem poucos ou nenhum satélite e são desprovidos de anéis. A 

superfície é sólida e a atmosfera é tênue, comparada com a massa do planeta. Os 
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planetas telúricos apresentam ou apresentaram atividade vulcânica, causando 

modificações importantes em sua estrutura interna e na superfície. 

 

 
* O semi-eixo maior da órbita refere-se ao valor relativo ao terrestre. 

Tabela 2 - ALGUNS DADOS ORBITAIS DOS PLANETAS (FONTE: NSSDC). 
 

Os planetas jovianos são grandes em dimensão e massa, como Júpiter. Este, por 

sua vez, é o que mais guarda relação com o Sol. Sua massa está próxima à das menores 

estrelas. Se esta fosse um pouco maior, o processo de fusão nuclear poderia ocorrer em 

seu interior e ele seria uma estrela. Os planetas jovianos, também chamados gigantes, 

são compostos basicamente por hidrogênio e hélio. Por isso, apesar de sua grande 

massa, são menos densos. Não possuem superfície sólida e sua atmosfera densa. 

Possuem tipicamente muitos satélites e todos exibem anéis. 

A existência de uma atmosfera depende da massa do planeta e de sua 

temperatura. Esta, por sua vez, depende inicialmente da sua distância ao Sol. Os 

planetas menores e mais quentes (mais próximos do Sol) têm mais dificuldade em 

manter uma atmosfera. Por outro lado, os elementos mais leves escapam mais 

facilmente do planeta. Assim, os planetas telúricos tendem a reter quase que somente 

elementos mais pesados em sua atmosfera. Já os planetas gigantes conseguem reter uma 

maior quantidade de material, inclusive os elementos mais leves. A atmosfera faz 

diminuir a variação de temperatura na superfície entre o dia e a noite. 

Na tabela anterior, os valores de massa referem-se à razão entre a massa do 

planeta e a da Terra. O mesmo vale para o raio equatorial. O achatamento corresponde à 

diferença entre os raios equatorial e polar do planeta, em unidades de raio equatorial.  

Os planetas, de modo geral, não possuem luz própria. A maior parte da energia 

que irradiam corresponde à luz do Sol que é refletida em sua superfície. Assim, como 

um farol de bicicleta, tipo olho de gato, parece aceso quando alguma luz incide sobre 

ele. Porém, existe um pequeno excesso de energia (com relação à recebida pelo Sol) que 

pode ser de origem gravitacional ou radioativa. Esse excesso é maior nos planetas 

jovianos. 

Apesar de pequena, a energia interna dos planetas telúricos é suficiente para 

modificar sua aparência através de atividade geológica: vulcanismo e movimentos 

tectônicos. Outros mecanismos que determinam a aparência da crosta de um planeta ou 

satélite são: a erosão, causada pela atmosfera ou hidrosfera; e o crateramento. Este 

último ocorre em todos os planetas internos e satélites de superfície sólida. Desse modo, 

a análise da crosta permite determinar a época de formação de um dado terreno e o 

estado atual de atividade do corpo, como veremos ao descrevermos alguns planetas. 
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Tabela 3 - ALGUNS DADOS FÍSICOS DOS PLANETAS (FONTE: NSSDC). 

 
*Valor relativo ao terrestre. 

 

i. MERCÚRIO 

 

Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Seu nome latino corresponde ao do 

deus grego Hermes, filho de Zeus. Bastante pequeno, é o segundo menor entre todos os 

planetas. Sua superfície está coberta por crateras resultantes do impacto de corpos 

menores. Por isso supõe-se que a atividade vulcânica tenha ocorrido apenas no início, 

até cerca de 1/4 da sua idade atual. Caso houvesse atividade recente, as lavas cobririam 

e apagariam as crateras. Das inúmeras crateras existentes, destaca-se a Bacia Caloris, 

com 1.300 quilômetros de diâmetro, quase 1/3 do diâmetro do planeta. 

 

 
FIGURA 4 – MOSAICO DE IMAGENS DO PLANETA MERCÚRIO OBTIDAS COM A 

SONDA MARINER 10 (NSSDC). 

 

Possui uma atmosfera muito tênue, quase desprezível, por isso existe uma 

incrível variação da temperatura entre o dia e a noite: de –170 graus (lado oculto do Sol) 

a +430 graus centígrados (lado iluminado pelo Sol). Compare com a Terra, onde a 

variação é de poucas dezenas de graus. Sua órbita é altamente excêntrica, só Plutão o 

supera nesse aspecto. 
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ii. VÊNUS 
 

Vênus é o nome latino da deusa grega do amor, Afrodite. Facilmente 

identificável no céu, esse planeta é também chamado de Estrela D'Alva ou estrela 

matutina - mas ele não é uma estrela! É o mais brilhante dos planetas e está sempre 

próximo ao Sol, como Mercúrio, pois suas órbitas são internas à da Terra. Enquanto 

Mercúrio é bastante pequeno (2/5 da Terra), Vênus já possui um tamanho comparável 

ao da Terra. Aliás, esse planeta é bastante parecido com o nosso, em massa e 

composição química. Apesar dessas similaridades, entretanto, sua atmosfera é bastante 

diferente da terrestre. 

 
FIGURA 5- O PLANETA VÊNUS OBSERVADO PELA SONDA GALILEO (NSSDC). 

 

A atmosfera de Vênus é bastante espessa e reflete a maior parte da luz solar 

incidente. Essa é a razão do seu grande brilho. Sua atmosfera também impede a 

observação direta da superfície do planeta. O raio de Vênus somente pode ser 

determinado com o uso de radares ou de sondas espaciais. Por ter um tamanho 

relativamente grande, seu manto é convectivo, pois não consegue dissipar o calor 

interno por condução, como acontece com Mercúrio. A convecção levou gases para a 

superfície, de modo a formar uma atmosfera composta basicamente por gás carbônico, 

CO2 - quase 97 % - e gás nitrogênio, N2 - 3 %. O gás carbônico é responsável pela 

ocorrência do efeito estufa (veja quadro a seguir), que eleva a temperatura na superfície 

a 460°C. Note que essa temperatura chega a superar a de Mercúrio que está mais 

próximo do Sol e esperaríamos que fosse mais quente. As nuvens de Vênus são 

formadas por várias substâncias, entre elas o ácido sulfúrico. A pressão atmosférica de 

Vênus é bastante alta, cerca de 100 vezes maior que a da Terra. Existem também 

evidências de vulcanismo, que está relacionado ao manto convectivo. Por tudo isso, a 

superfície de Vênus possui condições bem inóspitas. 

Vênus possui rotação retrógrada, isto é, ele gira em sentido contrário ao da maior 

parte dos movimentos do sistema solar. É também o único planeta em que o tempo de 

rotação (243 dias) supera o de translação em torno do Sol (225 dias). Assim, o dia em 

Vênus dura mais que o ano! 

 

iii. A TERRA 
 

Terra é o nome da deusa romana, esposa do Céu. Como já vimos, o planeta em 

que vivemos era considerado até o Renascimento como em posição privilegiada, em 

torno da qual o Universo existia. Com o avanço do nosso conhecimento, a Terra deixou 

de ocupar um lugar especial e passou a ser apenas mais um dos planetas de uma estrela 
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comum, o Sol. Porém, ainda hoje é considerada particular, pela existência e 

complexidade da vida em sua superfície. A temperatura na Terra é tal que permite que a 

água exista no estado líquido*. Aliás, o nosso planeta deveria ser chamado de planeta 

Água e não Terra, pois 3/4 de sua superfície são cobertos pela água. Apenas para se ter 

uma ideia da quantidade de água dos oceanos, se a superfície do planeta se aplainasse, o 

planeta seria coberto por um oceano de 400m de profundidade. A água é um dos fatores 

essenciais que levou à existência da vida. 

A atmosfera terrestre é formada basicamente por nitrogênio (78 %), que faz com 

que o nosso planeta seja azul quando visto de fora. Existem, porém, outros gases. Entre 

eles devemos salientar o oxigênio (20 %) e o ozônio, que bloqueiam a radiação 

ultravioleta do Sol, que é fatal para alguns microorganismos e prejudicial para os seres 

vivos em geral. O oxigênio da atmosfera terrestre é basicamente produzido pelas 

plantas, através da fotossíntese. Hoje, a atmosfera possui uma pequena quantidade de 

gás carbônico, porém ela já deve ter sido muito maior, mas foi consumida por vários 

processos. Assim, atualmente o efeito estufa é muito menor na Terra do que é em 

Vênus. 

A Terra é um planeta bastante ativo geologicamente: possui vulcanismo e 

movimentos tectônicos importantes resultantes da convecção do manto interno à crosta. 

O nosso planeta possui um satélite, a conhecida Lua. Sua superfície é coberta por 

crateras de impacto, principalmente na face oposta à Terra. Observa-se também os 

mares (regiões escuras) e montanhas (regiões claras). Os mares são grandes regiões 

preenchidas por lava solidificada. Porém, não há indícios de atividade vulcânica atual. 

Como não possui atmosfera significativa, sua temperatura é basicamente regida pela 

radiação solar, com grandes diferenças entre o dia e a noite. 

 

 
FIGURA 3.6- MOSAICO DE IMAGENS DO PLANETA TERRA OBTIDAS COM A SONDA 

CLEMENTINE (NSSDC). 

 

A Lua é um satélite relativamente particular dentro do sistema solar, pois possui 

um tamanho comparável ao da Terra. Sua massa é apenas 80 vezes menor que a da 

Terra. Ganímedes, por exemplo, é um dos satélites de Júpiter e sua massa é 10.000 

vezes menor que a do planeta. O tamanho da Lua é apenas 1/4 do da Terra. Assim, do 

ponto de vista físico, o conjunto Terra-Lua poderia ser definido como um sistema 

binário. Entre as possíveis teorias para explicar a formação lunar, existe a de formação 

conjunta com a Terra e posterior separação, captura, ou mesmo formação inicial em 

separado. A teoria mais aceita atualmente diz que a Terra sofreu o impacto de um objeto 

de massa muito alta (como Marte, por exemplo) e nesse processo uma parte da Terra foi 

ejetada e formou a Lua. 
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FIGURA 3.7 – IMAGEM DA LUA CHEIA OBTIDA PELA APOLLO 11 

(NSSDC). 

 

 
TABELA 4 - ALGUNS DADOS DA TERRA E DA LUA (FONTE: NSSDC). 

 

iv. MARTE 

 

Marte é o planeta telúrico mais distante do Sol. Seu nome refere-se ao deus 

latino da guerra, cujo correspondente grego é Ares. Possui uma atmosfera tênue, cujo 

componente principal é o gás carbônico (95 %). Sua cor avermelhada é devida à poeira 

que cobre parcialmente a sua superfície. Parte desta é recoberta por lava solidificada, 

formando grandes planícies. Mas existem também crateras de impacto e montanhas. A 

maior montanha do sistema solar está em Marte. É o monte Olimpo, um vulcão extinto, 

que possui 25 km da base ao topo! Devem ter ocorrido processos de convecção em 

algum momento do passado, mas como Marte é um planeta pequeno, esses processos 

cessaram e atualmente seu calor é dissipado por condução. A temperatura na superfície 

oscila entre -90 e 30 graus centígrados. 

 

Marte possui dois satélites, Fobos e Deimos (em grego, Medo e Terror), cujos 

nomes representam os dois filhos do deus da guerra, Ares, na mitologia grega. São 

pequenos, da ordem de 10 quilômetros de raio, e possuem forma irregular, como a de 

uma batata. São provavelmente asteroides, capturados pela gravidade do planeta. 
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FIGURA 8 – IMAGEM DO PLANETA MARTE OBTIDA COM O HUBBLE SPACE 

TELESCOPE (STSCI). 
 

v. JÚPITER 

 

Júpiter é o maior planeta do sistema solar, sendo seu raio cerca de 11 vezes 

maior que o da Terra. É o protótipo dos planetas jovianos, os gigantes gasosos. 

Coincidentemente, o seu nome latino corresponde em grego a Zeus, o maior dos deuses 

do Olimpo. Apesar de possuir, provavelmente, um núcleo formado por materiais 

pesados, ele é composto basicamente por hidrogênio e hélio na forma gasosa. Assim, 

Júpiter, como os demais planetas jovianos, não possui uma superfície sólida como os 

planetas terrestres. 

 

Sua atmosfera é também formada por hidrogênio e hélio. Ela é bastante espessa 

e determina a aparência do planeta. A imagem de Júpiter mostra uma série de bandas 

coloridas paralelas ao seu equador, que correspondem a nuvens de diferentes 

movimentos, temperatura e composição química. Uma estrutura bastante interessante é 

a chamada Grande Mancha Vermelha. Como as bandas, ela também corresponde a um 

fenômeno meteorológico, por assim dizer. Ela é muito grande (10.000 x 25.000 

quilômetros), muito maior que a Terra, por exemplo. É uma estrutura bastante estável, 

no sentido de que persiste há muito tempo. 

 

 
FIGURA 9 – IMAGEM DO PLANETA JÚPITER E SEU SATÉLITE IO OBTIDA PELO 

HUBBLE SPACE TELESCOPE (STSCI). 

 

Hoje conhecemos 28 satélites de Júpiter, mas esse número continua a crescer em 

virtude de novas descobertas. Entretanto, quatro deles destacam-se por seu tamanho: Io, 

Europa, Ganímedes e Calisto. São chamados satélites galileanos, pois foram 

descobertos por Galileu, no início do século XVII. Ganímedes é o maior satélite do 

sistema solar. Io e Europa são similares aos planetas telúricos, formados basicamente 

por rochas. Io possui vulcões ativos e Europa uma atmosfera de oxigênio, além de um 

possível oceano de água líquida sob uma crosta de gelo. De todos os satélites do sistema 
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solar, apenas 5 possuem atmosferas: Europa, Io, Ganímedes, Titã (Saturno) e Tritão 

(Netuno). 

Além dos satélites, Júpiter possui um anel, como os demais planetas jovianos. 

Esse anel é bastante fino e escuro, diferente do de Saturno, que é bastante brilhante e 

define a aparência do planeta. 

Júpiter emite mais energia do que recebe do Sol e este excesso deve ser de 

origem gravitacional. 

 

vi. SATURNO 

 

O nome desse planeta vem do deus romano que ensinou aos homens a 

agricultura, e é por alguns associado ao deus grego Cronus. Saturno é o segundo maior 

planeta do sistema solar. É similar a Júpiter em vários aspectos, como na estrutura 

interna e atmosfera. Também possui bandas atmosféricas que, porém, são menos 

contrastantes entre si que as de Júpiter. Também, como Júpiter, possui uma pequena 

fonte de calor interna. 

 

 
FIGURA 10 – IMAGEM DO PLANETA SATURNO OBTIDA PELA VOYAGER 2 

(NASA). 

 

Saturno possui um belo sistema de anéis que é visível através de uma pequena 

luneta. Dizemos um sistema, pois o disco que vemos em torno de Saturno corresponde a 

pelo menos sete anéis. Os anéis são compostos por partículas de gelo e poeira, cujos 

tamanhos vão desde um milésimo de milímetro até dezenas de metros. Apesar de sua 

grande extensão - o raio externo fica a 480 000 quilômetros do centro de Saturno -, os 

anéis são extremamente finos, da ordem de duzentos metros. Para se ter uma ideia dessa 

proporção, imagine um disco do tamanho de um quarteirão com uma espessura de 

aproximadamente um centésimo de milímetro! Enquanto os anéis de Saturno são 

conhecidos há bastante tempo, os anéis dos demais planetas jovianos só foram 

descobertos na década de 70. 

 

Saturno possui ao menos 30 satélites. Um satélite bastante peculiar é Titã. É o 

segundo maior satélite do sistema solar. Possui um núcleo rochoso, recoberto por um 

manto de gelo de compostos orgânicos. Sua espessa atmosfera é formada 

principalmente por nitrogênio e contém também moléculas orgânicas complexas, 

estrutura que se supõe ser similar à atmosfera terrestre primitiva. A temperatura máxima 

na superfície de Titã é de -100 graus centígrados. 

 

 

vii. URANO 
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Até agora falamos apenas de planetas conhecidos desde a Antiguidade. Urano 

foi o primeiro dos planetas a serem descobertos na era moderna, em 1781, pelo 

astrônomo inglês de origem alemã William Herschel (1738-1822). Urano, cujo nome 

refere-se ao deus grego que personifica o céu, deve possuir um núcleo rochoso similar 

ao da Terra recoberto por um manto de gelo. Assim, ele é diferente de Júpiter e Saturno 

na estrutura interna. Sua atmosfera é composta basicamente por hidrogênio e hélio, mas 

contém também um pouco de metano. Possui também bandas atmosféricas, como os 

demais planetas jovianos. 

 

Urano possui uma anomalia no que tange ao seu eixo de rotação, que está muito 

próximo do plano orbital, isto é, o seu eixo é praticamente perpendicular ao dos demais 

planetas. Supõe-se que isso se deva ao efeito de um grande impacto. Como ele possui 

um sistema de anéis como, estes são observados de frente e não lateralmente como os de 

Saturno, por exemplo. 

 

 
FIGURA 3.11 - O PLANETA URANO COM SEU DISCO E SATÉLITES. IMAGEM 

OBTIDA COM O HUBBLE SPACE TELESCOPE (STSCI). 

 

Esse planeta possui 21 satélites conhecidos, todos compostos principalmente por 

gelo. Dentre suas maiores luas, a mais próxima de Urano é Miranda. Ela possui um 

relevo bastante particular, formado por vales e despenhadeiros. 

 

viii. NETUNO 
 

Logo após a descoberta de Urano, foi notado que os cálculos matemáticos não 

reproduziam com exatidão a sua órbita. Foi então sugerido que existiria um outro 

planeta, cuja influência gravitacional era a responsável pelos desvios de sua órbita. Em 

1845, o jovem matemático inglês John C. Adams (1819-1892) e pouco depois o 

astrônomo francês Urbain Le Verrier (1811-1877) previram a existência de Netuno, que 

foi, então, observado pelo astrônomo alemão Johann G. Galle (1812-1910) e H. L. d’ 

Arrest em 1846. O fato de que Netuno não foi descoberto, mas sim previsto, é 

considerada uma grande vitória da ciência. 
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FIGURA 12 – IMAGENS DOS DOIS HEMISFÉRIOS DO PLANETA NETUNO OBTIDAS 

COM O HUBBLE SPACE TELESCOPE (STSCI). 

 

Netuno é o nome latino de PossEidon, o deus grego dos mares. Possui uma 

estrutura interna muito similar a Urano, sendo formado por rochas e gelo. Apresenta 

uma atmosfera espessa com bandas atmosféricas. Possui oito satélites e um sistema de 

anéis. Dentre seus satélites, destaca-se Tritão. É um satélite ativo possuindo os 

chamados vulcões de gelo. Dentre todos os corpos do sistema solar, a atividade 

vulcânica só está presente na Terra, Vênus, Io e Tritão. 

 

ix. PLUTÃO 
 

Plutão - o último dos planetas do sistema solar - foi descoberto em 1930, pelo 

americano Clyde Tonbaugh. Plutão, na mitologia, é o deus romano do mundo dos 

mortos, mundo este chamado de Hades pelos gregos. Sua órbita é tão excêntrica, que 

sua distância ao Sol pode variar em 40%. Devido a isso, sua órbita e a de Netuno se 

interceptam, de modo que em algumas situações Netuno passa a ser o planeta mais 

afastado do Sol. Plutão é o menor dos planetas, sendo menor até que a nossa Lua. Sua 

distância e tamanho tornam bastante difícil sua observação, assim algumas das 

informações que temos sobre esse planeta são ainda incertas. Deve ser composto de 

rochas (70 %) e gelo de compostos orgânicos (30 %). Parece apresentar uma pequena 

atmosfera de Nitrogênio, monóxido de carbono e metano (CH4). 

 

 
FIGURA 13 – IMAGEM DO PLANETA PLUTÃO E SEU SATÉLITE CARONTE OBTIDA 

COM O HUBBLE SPACE TELESCOPE (STSCI). 

 

Plutão possui um satélite, Caronte - nome do barqueiro, que na mitologia grega, 

atravessa o rio levando as almas para o Hades. Descoberto apenas em 1978 é um 

pequeno satélite, de composição e tamanho comparáveis ao de Plutão: o raio de Caronte 

é aproximadamente metade o de Plutão. Assim, pode-se considerar que ambos formam 

um sistema duplo de planetas. 

 

c. ASTERÓIDES 

 

Apesar do nome de origem grega que significa “similar a estrelas”, os asteroides 

são mais parecidos aos planetas, apesar de muito menores. Concentram-se, em sua 
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maioria, em um anel entre as órbitas de Marte e Júpiter. Imagine o que aconteceria se 

um planeta fosse quebrado em milhares de pedacinhos e esses pedacinhos fossem 

espalhados ao longo de sua órbita. Um cinturão de asteroides é aproximadamente isso. 

Porém, os asteroides não devem ser o resultado de um processo destrutivo, mas, sim, 

um planeta que não deu certo. Como veremos mais adiante os planetas devem ter sido 

formados aos poucos, a partir da aglutinação de pedaços menores. 

O diâmetro dos asteróides pode chegar a centenas de quilômetros. O maior 

deles, Ceres, tem um diâmetro de 974 quilômetros. Os grandes asteroides são esféricos, 

mas os menores podem possuir formas irregulares (como a de batatas). A maior parte 

deles são formados basicamente por rochas (silicatos). Porém, alguns podem ser 

metálicos (ferro). 

 

d. COMETAS 

 

O sistema solar não abrange apenas o Sol, os planetas, seus satélites e asteroides. 

Os cometas pertencem também ao sistema solar e, como os planetas, orbitam em torno 

do Sol. Porém, suas órbitas não se restringem ao plano do sistema solar, que contém as 

órbitas dos planetas. As órbitas dos cometas possuem inclinações as mais variadas, com 

excentricidades bastante altas e raios muito grandes, maiores que os dos planetas mais 

distantes. Quanto à sua composição, o núcleo de um cometa é um aglomerado de 

matéria sólida: grãos de poeira e gelo de materiais orgânicos. Quando um deles se 

aproxima do Sol, o material de sua superfície sublima, formando uma nuvem de gás e 

poeira ao seu redor. Essa é a chamada coma. O movimento do cometa, em combinação 

com a ação do vento solar, forma duas caudas: a de gás e a de poeira. 

 

 
FIGURA 14 – IMAGENS DO COMETA HALE-BOPP OBTIDAS COM O HUBBLE SPACE 

TELESCOPE (STSCI). 

 

Hoje se acredita que os cometas são resquícios da época da formação do sistema 

solar. Sua composição deve ser a mesma da nuvem primordial que deu origem ao Sol e 

aos planetas. Mas, de onde vêm os cometas? Provavelmente de uma região bastante 

afastada do sistema solar chamada Nuvem de Oort, idealizada pelo holandês Jan H. 

Oort. Supõe-se que ela seja uma nuvem de gás, poeira e cometas que circunda todo o 

sistema solar, formando uma casca esférica. Os cometas concentram-se nessa região e, 

ocasionalmente, são perturbados e suas órbitas modificam-se de modo a passar próximo 

ao Sol: nessa situação eles tornam-se visíveis. 
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FIGURA 3.15 - UM EXEMPLO DE ÓRBITA DE COMETA. 

 

4. OS MOVIMENTOS NO SISTEMA SOLAR 

 

Como vimos logo no início deste capítulo, os corpos do sistema solar destacaram-se 

entre as estrelas fixas devido aos seus movimentos. A cinemática é a área da Física que 

descreve os movimentos sem se preocupar com o que os causa. No caso do sistema 

solar, os movimentos dos planetas foram descritos por Kepler através de três leis que 

enumeramos abaixo. Mais tarde, Newton explicou esses movimentos considerando as 

forças que agem sobre os corpos: a área da Física que estuda as forças que determinam 

o movimento de um corpo é chamada dinâmica. A força em questão é a gravitacional. 

 

a. AS LEIS DE KEPLER 

 

No início do século XVII, Kepler derivou três leis empíricas que descrevem o 

movimento dos planetas. As duas primeiras foram determinadas simultaneamente 

(1609) e são o resultado de sua tentativa de descrever corretamente os movimentos 

planetários. A terceira lei, determinada dez anos mais tarde (1619), relaciona os 

períodos e tamanhos das órbitas e, de certa forma, traduz uma certa harmonia entre os 

movimentos dos corpos, o que talvez fosse o principal objetivo de Kepler. 

 

 Primeira Lei – Lei das órbitas elípticas: A órbita de um planeta é uma elipse com 

o Sol em um dos focos. Assim, as distâncias entre um planeta e o Sol são 

variáveis ao longo da translação do planeta. 

 

 Segunda Lei - Lei das áreas: Ao longo de sua órbita, um planeta possui uma 

velocidade variável, de modo que a área coberta pela linha que liga o Sol ao 

planeta é sempre a mesma em intervalos de tempo iguais (Fig. 17). 

 

 
FIGURA 3.17 - LEI DAS ÁREAS. 
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 Terceira Lei – Lei Harmônica: A razão entre o quadrado do período de 

translação, P, de um planeta e o cubo do semi-eixo maior de sua órbita, a, é a 

mesma para todos os planetas: 

  

  
   

 

 

 

 

5. A FORMAÇÃO DO SISTEMA SOLAR 

 

O Universo conhecido é basicamente vazio. A matéria concentra-se em pequenas 

regiões. Isto é, o Universo possui uma certa estrutura. Exatamente como o homem não 

ocupa uniformemente toda a superfície terrestre, a matéria não se distribui igualmente 

no Universo. A matéria tende a se concentrar nas galáxias, como o homem tende a se 

concentrar nas cidades. 

 

A galáxia em que vivemos chama-se Via Láctea. As estrelas que formam a Via 

Láctea formam a faixa esbranquiçada, de aparência leitosa, que pode ser vista em noites 

escuras de inverno. O Sol é apenas uma das bilhões de estrelas que existem na Via 

Láctea. O planeta mais distante encontra-se muito mais perto que a estrela mais 

próxima. Plutão encontra-se a 4 horas-luz, enquanto que a estrela mais próxima está a 

mais de 4 anos-luz. 

 

Em galáxias do tipo da nossa Via Láctea, que é uma galáxia espiral, existem 

nuvens de matéria na região equatorial. Essas nuvens não são como as da nossa 

atmosfera, que são basicamente compostas por água, mas aglomerados de gás e poeira. 

As estrelas, de modo geral, e o nosso sistema solar, em particular, tiveram sua origem 

em uma nuvem desse tipo. Isto é, o Sol nasceu e foi formado em uma dessas nuvens. 

 

A composição química dessa nuvem é basicamente a mesma do Sol e do 

Universo, preponderantemente hidrogênio. Os elementos mais pesados existem em uma 

quantidade muito menor. A tendência é que os elementos mais pesados sejam menos 

abundantes que os elementos mais leves nos corpos celestes - exceção feita a alguns 

corpos celestes, entre eles a Terra. 

 

O modelo mais aceito atualmente para a formação do sistema solar considera 

que o sistema solar como um todo (Sol, planetas, etc.) surgiu a partir de uma mesma 

nuvem de gás e poeira: a Nebulosa Solar Primitiva. Em algum momento, essa nuvem 

começou a se contrair devido à autogravidade. O estopim de um processo desse tipo 

pode ter sido a explosão de uma estrela chamada supernova. Essa explosão fez com que 

o equilíbrio gravitacional da nuvem acabasse, e assim começasse a sua contração. 

Poderíamos dizer que assim foi a concepção do sistema solar. O colapso gravitacional 

pode ter ocorrido naturalmente, também. 

 

Assim, o sistema solar em seu início, há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, era 

muito diferente do que é hoje. Ele evoluiu, exatamente como os seres vivos evoluem ao 

longo de sua vida, porém, de maneira completamente diversa. 
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Inicialmente, o Sol não era uma estrela exatamente como é hoje, com fusão de 

energia em seu interior. Os planetas também não existiam. Existia apenas uma 

concentração de massa central e um disco de matéria em torno dela. Enquanto a 

concentração de massa central evoluía para o que é o nosso Sol atualmente, o disco 

estruturava em anéis. Eles iriam transformar-se nos planetas. Um dos anéis não deu 

origem a um planeta, mas continua até hoje como um anel. É o chamado cinturão de 

asteróides, entre as órbitas de Marte e Júpiter. 

Como um anel de matéria em torno do Sol transforma-se em planeta? O gás e 

poeira presente nesses anéis colidem e formam pequenos aglomerados de matéria, 

chamados planetesimais. Esses planetesimais, por sua vez, também podem colidir e na 

colisão pode ocorrer liberação de calor. Esse calor pode ser usado para derreter os 

planetesimais e assim "grudá-los". 

Do colapso inicial da nuvem até o início da condensação dos planetas o intervalo 

de tempo deve ser da ordem de 10 milhões de anos. Até que o Sol se torne uma estrela 

transcorrem-se 50 milhões de anos. Para chegar ao estágio final de um sistema 

planetário deve transcorrer 1 bilhão de anos. O sistema solar deve ter cerca de 5 bilhões 

de anos de idade. 

Toda a teoria exposta acima está de acordo com as características gerais do 

sistema solar. Alguma delas são: (1) os planetas se encontram aproximadamente em um 

mesmo plano que é o plano equatorial do Sol; (2) as órbitas são quase circulares; (3) 

grande parte das rotações é prógrada. 

A teoria de formação do sistema solar também nos fornece uma explicação para 

a existência de dois grupos de planetas. Os planetas formaram-se a partir da aglutinação 

de corpos menores. Nessa época, as temperaturas nas regiões próximas ao Sol, onde se 

formaram os planetas interiores, eram altas o suficiente para que os elementos mais 

leves não pudessem estar na forma sólida, e assim não poderiam se aglutinar para 

formar corpos cada vez maiores. Isto é, apenas materiais pesados poderiam permanecer 

sólidos e formar os planetesimais. Já para distâncias maiores, mesmo os elementos leves 

poderiam estar sob forma sólida e, por serem mais abundantes, os planetas gigantes são 

formados basicamente por esses elementos. 

 

É interessante notar que muito do que sabemos sobre a formação do sistema 

solar é corroborado pelo que observamos no Universo. Existem regiões onde ocorre 

atualmente a formação de estrelas, exatamente como aconteceu em nosso sistema solar. 

Faça uma analogia com os seres humanos. Em uma festa, um dos convivas é um jovem 

de 20 anos. Porém entre todos os convidados você pode encontrar bebês, crianças, 

adolescentes, adultos e idosos, todos ao mesmo tempo. Isto é, você pode encontrar 

pessoas mais jovens e mais velhas que aquele jovem de 20 anos. 

 

 
FIGURA 18 - UM DISCO PLANETÁRIO OBSERVADO NA REGIÃO DE ÓRION PELO 

HUBBLE SPACE TELESCOPE (STSCI). 
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8.2.O MOVIMENTO ANUAL DO SOL E AS ESTAÇÕES DO ANO 

 

Devido ao movimento de translação da Terra em torno do Sol, o Sol 

aparentemente se move entre as estrelas, ao longo do ano, descrevendo uma trajetória na 

esfera celeste chamada Eclíptica. A Eclíptica é um círculo máximo que tem uma 

inclinação de 23°27′ em relação ao Equador Celeste. É esta inclinação que causa as 

Estações do ano. 

 

 
 

Uma observação simples que permite "ver" o movimento do Sol durante o ano é 

através do gnômon. Um gnômon nada mais é do que uma haste vertical fincada ao solo. 

Durante o dia, a haste, ao ser iluminada pelo Sol, forma uma sombra cujo tamanho 

depende da hora do dia e da época do ano. A direção da sombra ao meio-dia real local 

(isto é, o meio-dia em tempo solar verdadeiro) nos dá a direção Norte-Sul. Ao longo de 

um dia, a sombra é máxima no nascer e no ocaso do Sol, e é mínima ao meio-dia. Ao 

longo de um ano (à mesma hora do dia), a sombra é máxima no solstício de inverno, 

e mínima no solstício de verão. A bissetriz entre as direções dos raios solares nos dois 

solstícios define o tamanho da sombra correspondente aos equinócios, quando o Sol está 

sobre o equador. Foi observando a variação do tamanho da sombra do gnômon ao longo 

dos ano que os antigos determinaram a duração do ano das estações, ou ano tropical. 

 

 

Estações em diferentes latitudes 

Embora a órbita da Terra em torno do Sol seja uma elipse, e não um círculo, a 

distância da Terra ao Sol varia somente 3%, sendo que a Terra está mais próxima do Sol 

entre 4 a 7 de janeiro de cada ano, dependendo do ano bissexto. Mas é fácil lembrar que 

o hemisfério norte da Terra também está mais próximo do Sol em janeiro e é inverno lá, 

enquanto é verão no hemisfério sul. O afélio ocorre entre 4 e 7 de julho de cada ano. 

O que causa as estações é o fato de a Terra orbitar o Sol com o eixo de rotação 

inclinado, e não perpendicular ao plano orbital. O ângulo entre o plano do equador e o 

plano orbital da Terra é chamado obliquidade e vale 23°27′. Também podemos definir a 

obliquidade como a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao eixo 

http://astro.if.ufrgs.br/tempo/tempo.htm#tsv
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perpendicular à eclíptica (plano orbital da Terra). Devido a essa inclinação, à medida 

que a Terra orbita em torno do Sol, os raios solares incidem mais diretamente em um 

hemisfério ou outro, proporcionando mais horas com luz durante o dia a um hemisfério 

ou outro e, portanto, aquecendo mais um hemisfério ou outro. 

No Equador todas as estações são muito parecidas: em todos os dias do ano o 

Sol fica 12 horas acima do horizonte e 12 horas abaixo do horizonte; a única diferença é 

a máxima altura que ele atinge. Nos equinócios o Sol faz a passagem meridiana pelo 

zênite, atingindo a altura de 90° no meio-dia verdadeiro. Nas outras datas do ano o Sol 

passa o meridiano ao norte do zênite, entre os equinócios de março e de setembro, ou ao 

sul do zênite, entre os equinócios de setembro e de março. As menores alturas do Sol na 

passagem meridiana são de 66,5° e acontecem nas datas dos solstícios. Portanto a altura 

do Sol ao meio-dia no Equador não muda muito ao longo do ano e, consequentemente, 

nessa região não existe muita diferença entre inverno, verão, primavera e outono. 

À medida que nos afastamos do Equador, as estações ficam mais acentuadas. A 

diferenciação entre elas torna-se máxima nos polos. Na Terra, a região entre latitudes -

23,5° (trópico de Capricórnio) e +23,5° (trópico de Câncer) é chamada de região 

tropical. Nessa região, o Sol passa pelo zênite duas vezes por ano, com exceção dos dois 

trópicos, onde passa uma única vez. Fora dessa região o Sol nunca passa pelo zênite. As 

linhas de latitudes +66,5° e -66,5° são chamadas Círculos Polares, norte ou sul. Para 

latitudes mais ao norte do Círculo Polar Norte, ou mais ao sul do Círculo Polar Sul, o 

Sol permanece 24 horas acima do horizonte no verão e 24 horas abaixo do horizonte no 

inverno. 

                 

               

 

  http://astro.if.ufrgs.br/tempo/mas.htm 

http://astro.if.ufrgs.br/tempo/mas.htm
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8.3.AS FASES DA LUA 

AS FASES DA LUA 

A Lua é o único satélite natural da Terra. O tempo que ela leva para girar em torno do 

seu eixo é de 27,3 dias e esse também é o tempo que ela leva para orbitar em volta da 

Terra (período sideral). Por esse motivo, a mesma face da Lua está sempre voltada para 

nós. A face oculta da Lua só pode ser vista ou fotografada por astronautas em órbita da 

Lua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como a Lua é um corpo opaco que reflete a luz do Sol, a quantidade de sua superfície 

que podemos ver depende da fração do lado visível que está sob a luz do Sol. Assim, a 

Lua apresenta diferentes aspectos ou fases, de acordo com a sua posição na órbita ao 

redor da Terra.  

O intervalo de tempo entre duas fases iguais e consecutivas da Lua é de 

aproximadamente 29,5 dias. Este é o período sinódico (também chamado de lunação 

ou mês sinódico) da Lua, que é cerca de 2,25 dias mais curto que seu período sideral.  

As Fases Principais 

Não é correto dizer que a Lua tem quatro fases. Como a fase se refere à aparência da 

Lua vista da Terra, a cada dia a Lua apresenta uma fase diferente. Entretanto, podemos 

afirmar que são quatro as principais fases do ciclo da Lua: Nova, Quarto Crescente, 

Cheia e Quarto Minguante. Nestas fases a posição relativa entre o Sol, a Lua e a Terra 

são facilmente visualizadas.  

Em Astronomia, a palavra fase designa cada uma das aparências sob as quais um 

planeta ou satélite se apresenta sucessivamente a nossos olhos durante o período de 

sua revolução. 

 

Face oculta da Lua tirada por ocasião 

da missão Apolo 16 em 1972.  
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É interessante mencionar que, como as fases são fenômenos que ocorrem 

simultaneamente, da mesma forma no mundo todo, as horas das fases fornecidas em 

tempo universal podem ser utilizadas em qualquer ponto da superfície da Terra, após a 

correção de fuso horário.  

 

 

 

 

 

 

 

  

   • Lua Nova 

O movimento orbital da Lua ao redor da Terra, visto por um observador bem acima do 

Pólo Norte, se dá no sentido anti-horário, de Oeste para Leste. Em sua trajetória, quando 

a Lua se encontra entre o Sol e a Terra, a face da Lua iluminada pelo Sol não é vista da 

Terra. Nesta fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se 

pondo por volta das 18 horas. 

   • Lua Quarto Crescente 

Depois da Lua Nova, tendo percorrido 1/4 de sua trajetória, a Lua se encontra numa 

posição em que metade do seu disco iluminado pode ser observada da Terra. Um 

observador no Hemisfério Sul observa a Lua como uma “letra C” no céu, enquanto que 

um observador no Hemisfério Norte a vê como uma “letra D”. Nesta fase, a Lua nasce 

aproximadamente ao meio-dia, cruza o meridiano no pôr-do-sol, e se põe 

aproximadamente à meia-noite. 

    • Lua Cheia  

Seguindo sua trajetória ao redor da Terra, quando a Lua e o Sol estão em lados opostos, 

toda a face iluminada da Lua está voltada para a Terra. A Lua está no céu durante toda a 

noite e é vista na forma de um disco. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 

horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte.  

    • Lua Quarto Minguante     

No momento em que a Lua começa a percorrer o 1/4 restante de sua trajetória, fechando 

o ciclo da lunação, metade do seu disco iluminado pode ser observada da Terra, como 

na fase quarto crescente. A diferença é que, neste caso, um observador no Hemisfério 
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Sul vê a Lua como uma “letra D”, enquanto que um observador no Hemisfério Norte a 

vê como uma “letra C”. Nesta fase a Lua nasce aproximadamente à meia-noite, cruza o 

meridiano próximo ao nascer do Sol, e se põe aproximadamente ao meio-dia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fases da Lua vistas do Hemisfério Sul 
 

A figura abaixo mostra as fases principais da Lua, vistas por um observador no 

Hemisfério Sul da Terra. Nesta figura está indicado o ângulo de inclinação do plano 

orbital da Lua em relação à eclíptica. 

 

 

 Referências:  

1. Kepler de Souza Oliveira Filho e Maria de Fátima Oliveira Saraiva, Astronomia e 

Astrofísica, 2a. edição, São Paulo, Editora Livraria da Física, 2004. 

2. Jeff Hester et al, 21st Century Astronomy, New York, W.W. Norton & Company, 

2002. 

 

 

Trânsito da lua no céu 
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8.4.GRAVITAÇÃO UNIVERSAL 

 

Isaac Newton: Estudando o movimento dos corpos, Galileo Galilei (1564-1642) 

descobriu através de experimentos que "um corpo que se move, continuará em 

movimento a menos que uma força seja aplicada e que o force a parar." Galileo 

argumentou que o movimento é tão natural quanto o repouso, isto é, um corpo que está 

em repouso permanece em repouso a menos que seja submetido a uma força que o faça 

mover-se. Se um objeto já está se movimentando, ele continuará em movimento a 

menos que seja submetido a uma força que o faça parar. 

Galileo descobriu os satélites de Júpiter e comunicou seus dados a Johannes 

Kepler (1571-1630), que os observou pessoalmente. Os satélites obedecem às Três Leis 

de Kepler, porém com um valor da constante k diferente na 3
a
 Lei (P

2
=k a

3
). 

Sessenta anos depois, o inglês Isaac Newton (1643-1727) foi quem deu uma 

explicação completa ao movimento e à forma como as forças atuam. A descrição está 

contida nas suas 3 leis: 

 Primeira Lei: Inércia, é baseada na enunciada por Galileo, embora Galileo não 

tenha realmente chegado ao conceito de inércia. Na ausência de forças 

externas, um objeto em repouso permanece em repouso, e um objeto em 

movimento permanece em movimento, ficando em movimento retilíneo e com 

velocidade constante. Esta propriedade do corpo que resiste à mudança, chama-

se inércia. A medida da inércia de um corpo é seu momentum. Newton definiu o 

momentum de um objeto como sendo proporcional à sua velocidade. A 

constante de proporcionalidade, que é a sua propriedade que resiste à mudança, é 

a sua massa: 

                          

 Segunda Lei: Lei da Força, relaciona a mudança de velocidade do objeto com a 

força aplicada sobre ele. A força líquida aplicada a um objeto é igual à massa 

do objeto vezes a aceleração causada ao corpo por esta força. A aceleração é na 

mesma direção da força. 

 

 
 Terceira Lei: Ação e Reação, estabelece que se o objeto exerce uma força sobre 

outro objeto, este outro exerce uma força igual e contrária. 

Newton pôde explicar o movimento dos planetas em torno do Sol, assumindo a 

hipótese de uma força dirigida ao Sol, que produz uma aceleração que força a 

velocidade do planeta a mudar de direção continuamente. Como foi que Newton 

descobriu a Lei da Gravitação Universal? Considerando o movimento da Lua em torno 

da Terra e as leis de Kepler. 

http://astro.if.ufrgs.br/bib/bibkepler.htm#galileo
http://astro.if.ufrgs.br/movplan2/index.htm#kepler
http://astro.if.ufrgs.br/movplan2/index.htm#kepler
http://astro.if.ufrgs.br/movplan2/index.htm#3a
http://astro.if.ufrgs.br/movplan2/index.htm#3a
http://astro.if.ufrgs.br/bib/newton.htm
http://astro.if.ufrgs.br/movplan2/index.htm#galileo
http://astro.if.ufrgs.br/newton/index.htm#palavras
http://astro.if.ufrgs.br/newton/index.htm#palavras
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Aceleração em órbitas circulares: o holandês Christiaan Huygens (1629-1695), em 

1673 e, independentemente, Newton, em 1665 descreveram a aceleração centrípeta. 

 

Consideremos uma partícula que se move em um círculo.  

No instante t a partícula está em D, com velocidade  na direção DE. Pela 1
a
. lei de 

Newton, se não existe uma força agindo sobre o corpo, ele continuará em movimento na 

direção DE.  

Após um intervalo de tempo dt, a partícula está em G, percorreu a distância v.dt, e está 

com velocidade , de mesmo módulo v, mas em outra direção.  

Consideremos infinitésimos: ∆t = dt e ∆v = dv. 

Seja  o ângulo entre o ponto D e o ponto G. 

Mas  também é o ângulo entre  e , já que v1 é perpendicular a OD e v2 é 

perpendicular a OG. 

 Portanto,  

 

 

e, portanto, a aceleração a=dv/dt:  

 

 

Se a partícula tem massa m, a força central necessária para produzir a aceleração é: 

 

http://astro.if.ufrgs.br/newton/index.htm#huygens
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Claramente a dedução é válida se  e  são extremamente pequenos e é um exemplo 

da aplicação do cálculo diferencial, que foi desenvolvido pela primeira vez por Newton 

[e simultaneamente por Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716)]. 

 

 

Gravitação Universal 

 

Obviamente a Terra exerce uma atração sobre os objetos que estão sobre sua 

superfície. Newton se deu conta de que esta força se estendia até a Lua e produzia a 

aceleração centrípeta necessária para manter a Lua em órbita. O mesmo acontece com o 

Sol e os planetas. Então Newton formulou a hipótese da existência de uma força de 

atração universal entre os corpos em qualquer parte do Universo. 

A força centrípeta que o Sol exerce sobre um planeta de massa m, que se move 

com velocidade v à uma distância r do Sol, é dada por: 

(Fc) 

 

Assumindo neste instante uma órbita circular, que mais tarde será generalizada para 

qualquer tipo de órbita, o período P   do planeta é dado por:  

 

 
 

Pela 3
a
 Lei de Kepler, 

P
2
=k r

3 

 

onde a constante k depende das unidades de P e r. Temos então que 

 

Seja m a massa do planeta e M a massa do Sol. Substituindo-se esta velocidade na 

expressão da força centrípeta exercida pelo Sol (Fc) no planeta, a força pode então ser 

escrita como:  
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e, de acordo com a 3
a
. lei de Newton, o planeta exerce uma força igual e contrária sobre 

o Sol. A força centrípeta exercida pelo planeta sobre o Sol, de massa M é dada por: 

  

 

 

Newton deduziu então que: 

 
onde G é uma constante de proporcionalidade. Tanto o Sol quanto o planeta que se 

move em torno dele experimentam a mesma força, mas o Sol permanece 

aproximadamente no centro do Sistema Solar porque a massa do Sol é 

aproximadamente mil vezes maior que a massa de todos os planetas somados. 

Newton então concluiu que para que a atração universal seja correta, deve existir uma 

força atrativa entre pares de objetos em qualquer região do universo, e esta força deve 

ser proporcional a suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de suas 

distâncias. A constante de proporcionalidade G depende das unidades das massas e da 

distância. 

Anexo adaptado de <http://astro.if.ufrgs.br/newton/index.htm>. Acesso em: 06/11/2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://astro.if.ufrgs.br/newton/index.htm#G
http://astro.if.ufrgs.br/newton/index.htm

