
Conheça o Universo de maneira simples, fácil e apaixonante



Como o Universo funciona? O que são Galáxias? Estrelas de Nêutrons? 
Meteoros? Nebulosas? Mecânica Quântica? Enfim...
Qual é o meu lugar no Cosmos?

Se você não tem as respostas e é muito ocupado para absorver a 
Astronomia através de vídeos, aulas, documentários e outros meios.

Eu te convido, através desse e-book, a mergulhar no Universo, de uma 
maneira fácil, simples e apaixonante. Tenho certeza que depois dessa 
leitura, sua visão e noção em relação ao nosso Universo, será diferente. 

Jeferson Stefanelli
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A minha esposa Vânia e
minha filha Letícia.

As maiores incentivadoras 
da minha vida.

Sem vocês, nada disso seria possível.
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‘A mente que se abre a uma nova idéia,
jamais voltará ao seu tamanho original’

Albert Einstein
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Astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes e 
fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra. Preocupada 
com a evolução, a física, a química e o movimento de objetos 
celestes, bem como a formação e o desenvolvimento do universo. 
A astronomia é uma das mais antigas ciências.

A palavra Astronomia vem do grego, chegando até 
nós pelo latim...  Etimologicamente, provém das 
palavras gregas astron (astro), ligadas ao termo 
nemo (observação) que nos deram a 
Astronomia (observação, divisão e 
administração dos astros).

INTROUÇÃO A ASTRONOMIA
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A história da astronomia envolve um período de tempo tão antigo 
quanto a origem do homem. A astronomia é a mais antiga 
das ciências naturais.Descobertas arqueológicas têm fornecido 
evidências de observações astronômicas entre os povos pré-
históricos. Desde a antiguidade, o céu vem sendo usado 
como mapa, calendário ou relógio.

O desejo de conhecimento sempre incentivou o estudo da 
astronomia, seja por razões religiosas, seja para a predição de 
eventos. No início, a astronomia coincidiu com a criação 
da astrologia, representando tanto um instrumento de 
conhecimento quanto de poder. Só depois do advento do método 
científico, a ciência passou a fazer uma clara separação disciplinar 
entre astronomia e astrologia.

A HISTÓRIA
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Por motivos práticos, espirituais ou simplesmente curiosidade. Em 
diversas civilizações, por exemplo, muitas estrelas e planetas foram 
transformados em deuses. Muitas lendas contam a origem destes 
astros e delegam poderes especiais a eles. Mas foi durante o 
Renascimento Científico ( séculos XV e XVI ) que o homem passou a 
ter uma visão mais detalhada e científica do Universo. Esse 
conhecimento vem evoluindo e se ampliando até hoje.

Questionar a validade e 
utilidade da Astronomia hoje 
é como questioná-la na época
dos antigos gregos, ou na 
época das Grandes Navegações. 
Se nossos ancestrais não 
tivessem se dedicado à 
Astronomia, provavelmente 
sequer estaríamos aqui agora. 8



O cosmo é tudo o que existe, sempre existiu e sempre existirá, 
segundo Carl Sagan. De longe, essa é a melhor forma de dizer o que 
é o Universo. De uma forma mais crua, o Universo é tudo o que 
influenciou o passado, o presente e influenciará o futuro seja com 
matéria, planetas, estrelas, luas, gravidade, tudo. Entretanto, essa 
lógica sugere que, caso exista outro Universo, ele não poderá ser 
encontrado pois o nosso não o influenciou. 

O UNIVERSO
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Caso exista ou não outro, o nosso já é bastante bonito e intrigante, 
além de ser bastante complexo. De uma forma geral, o Universo é 
formado por galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, 
satélites, cometas, asteróides e radiações – e outras coisas mais que 
ainda não descobrimos. 

Vários cientistas, como Albert Einstein, dedicaram grande parte de 
suas vidas para tentar decifrar o Universo. Desses estudos saíram 
quatro modelos:

Modelo Estático: Este modelo aborda o chamado Princípio 
Cosmológico, que diz que o Universo tem o mesmo aspecto para 
qualquer observador. A única coisa que difere são suas 
características locais. Este modelo admite, também, que o Universo 
sempre teve a mesma conformação, sem nunca mudar ou evoluir. 
Logo, esse modelo caiu em desuso por conta de pesquisas 
posteriores que mostraram justamente o contrário. 10



Modelo Expansivo: O modelo expansivo foi desenvolvido após a 
observação das diferenças de cores de luzes que as galáxias emitem 
e que acabam chegando até nós. Através dessa observação, 
constatou-se que as galáxias estão se afastando, conseqüência da 
expansão do Universo. A Lei de Hubble, formulada pelo astrônomo 
Edwin Hubble, diz que quanto mais longe uma galáxia se encontra de 
nós, mais rapidamente ela se afasta de nós.
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Modelo Estacionário: Após observações mostrarem que o Universo 
está em expansão, o modelo estático acabou sendo totalmente 
descartado. Assim, foi desenvolvido o Princípio Cosmológico 
Perfeito, que diz que o Universo tem o mesmo aspecto para 
qualquer observador em qualquer instante do tempo. Ou seja, o 
Universo é o que sempre foi e a matéria teria surgido de forma 
espontânea.

Modelo Cíclico: O modelo cíclico fala sobre uma possível contração 
do Universo. Diz que, caso a massa do Universo seja maior do que 
um certo valor crítico, a gravidade será o suficientemente grande 
para frear, de forma gradativa, a sua expansão. Assim, entrará em 
modo de contração.

Mas como tudo isso se iniciou? Como surgiu tudo o que  
conhecemos hoje?  Como o Universo evoluiu? 
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A busca pela compreensão sobre como foi desencadeado o processo 
que originou o universo atual, proporcionou – e ainda proporciona –
vários debates, pesquisas e teorias que possam explicar tal 
fenômeno. É um tema que desperta grande curiosidade dos 
humanos desde os tempos mais remotos e gera grandes polêmicas, 
envolvendo conceitos religiosos, filosóficos e científicos.

Até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo 
entre a comunidade cientifica é baseada na teoria da Grande 
Explosão, em inglês, Big Bang. Ela apóia, em parte, na teoria da 
relatividade do físico Albert Einstein (1879-1955) e nos estudos dos 
astrônomos Edwin Hubble (1889-1953) e Milton Humason (1891-
1972), os quais demonstraram que o universo não é estático e se 
encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias estão se 
afastando umas das outras. 

A TEORIA DO BIG BANG
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Portanto, no passado elas deveriam estar mais próximas que hoje, e, 
até mesmo, formando um único ponto.
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A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo 
naturalizado estadunidense, George Gamow (1904-1968) e o padre e 
astrônomo belga Georges Lemaître (1894-1966). 

Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão 
cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo explosão 
refere-se a uma grande liberação de energia, criando o espaço-
tempo. 

Ao expandir-se, o universo também se resfriou, passando da cor 
violeta à amarela, depois laranja e vermelha. Cerca de 1 milhão de 
anos após o instante inicial, a matéria e a radiação luminosa se 
separaram e o Universo tornou-se transparente: com a união dos 
elétrons aos núcleos atômicos, a luz pode caminhar livremente. 

Cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, os elementos 
químicos começaram a se unir dando origem às galáxias. 
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Galáxias são conjuntos de planetas, estrelas e nebulosas que estão 
agrupados em razão da atração gravitacional, girando em volta de 
um centro de massa comum. Os astrônomos, através de pesquisas e 
observações, afirmam que há, aproximadamente, cerca de cem 
bilhões de galáxias no Universo. Cada uma destas galáxias pode 
abrigar bilhões de estrelas.

As galáxias se formaram a partir do Big Bang, a grande explosão que 
deu origem a tudo. Esta explosão ocorreu há cerca de 13,7 bilhões 
de anos atrás. Após esta grande explosão, os detritos cósmicos 
(massas)  foram se agrupando de acordo com a força gravitacional. 
O planeta Terra e todo o sistema solar estão localizados dentro da 
galáxia chamada de Via Láctea. 

AS GALÁXIAS
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Nossa galáxia tem o formato de espiral achatada, possuindo cerca de 
200 bilhões de estrelas. A Via Láctea possui um diâmetro 
aproximado de cem mil anos-luz.

As Galáxias são definidas:
.• Galáxias espirais – possuem extensos braços de estrelas e nuvens 
de poeira cósmica.
• Galáxias elípticas – são formadas por um grande conjunto de 
estrelas e pouca poeira cósmica.
• Galáxias irregulares – recebem esse nome por não apresentarem 
forma definida. 
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Em nossa Galáxia, a Via Láctea, temos algumas  galáxias “vizinhas” 
que podemos destacar a:

A Pequena Nuvem de Magalhães: Esta galáxia irregular está próxima 
à constelação do Tucano e está a menos de 200 mil anos luz da nossa 
galáxia. É uma galáxia satélite da nossa e possui diversos objetos 
nebulosos próximos como o famoso aglomerado globular de 47 
Tucano. 

A Grande Nuvem de Magalhães Assim como a Via Láctea e a 
pequena nuvem de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães 
também pertence ao grupo local de galáxias e é do tipo irregular. 
Trata-se de um objeto que está próximo à constelação de Dorado e 
está a apenas cerca de 170 mil anos luz da Via Láctea. Estende-se por 
uma extensão consideravelmente maior que Pequena Nuvem de 
Magalhães e possui, similarmente, muitos objetos nebulares 
próximos muito interessantes como a nebulosa da tarântula. 
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A Galáxia de Andrômeda: O objeto mais distante que é possível de 
se observar à vista desarmada, é uma grande galáxia que junto com 
as duas anteriores também faz parte do grupo local. Galáxia do tipo 
espiral que possui um diâmetro de aproximadamente 250 mil anos 
luz, (mais do que o dobro do 
diâmetro da via Láctea!) e 
está distante cerca de 
2.9 milhões de anos luz da 
nossa galáxia. Catalogada 
como M31 no catálogo 
Messier e NGC 224 no Novo 
Catálogo Geral (do inglês
New General Catalogue), a 
galáxia de Andrômeda está 
situada na constelação com 
esse mesmo nome. 
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Para se ter um idéia da quantidade de Galáxias que existem em 
nosso Universo, veja na imagem abaixo, uma pequena região do 
Universo observável. Cada ponto representa uma Galáxia! Essa 
imagem é uma junção de várias fotos tiradas pelo telescópio Hubble.
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Um Sistema Solar sempre será composto por um conjunto de 
planetas, planetas anões, asteróides, 
satélites naturais e demais corpos 
celestes que orbitam ao redor de uma 
estrela só ou duas estrelas (sistemas 
binário ou estrelas binárias) devido 
a sua força gravitacional, que por 
sua vez, orbita uma galáxia em 
nosso Universo.

O nosso Sistema Solar foi formado há cerca de 4.7 bilhões de anos 
atrás a partir de uma nuvem molecular que, por alguma perturbação 
gravitacional, entrou em colapso e formou a estrela central, o nosso 
querido Sol. 

O SISTEMA SOLAR
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Além dele, nosso sistema solar possui oito planetas, seis planetas 
anões, além de centenas de luas, cometas e corpos que não 
possuem um formato esférico definido.

Os oito planetas que compõem o Sistema Solar são, em ordem de 
proximidade com o Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano e Netuno. Os quatro primeiros possuem uma 
proporção menor de gases em suas composições físicas, sendo 
formados basicamente por rochas e, por isso, chamados de planetas 
rochosos. 

Os quatro últimos, em função da distância do sol, apresentam uma 
quantidade maior de gases em suas composições estruturais, sendo 
por isso chamados de planetas gasosos ou até mesmo de gigantes 
gasosos, graças ao diâmetro elevado que possuem em relação aos 
demais.
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Os seis planetas anões atualmente conhecidos são Ceres, Plutão, 
Haumea, Makemake, Éris e Goblin. É provável, no entanto, que 
existam outros além desses. É valido lembrar que Plutão já foi 
considerado um planeta, mas perdeu esse status no ano de 2006 por 
não possuir um movimento de translação totalmente autônomo.

Éris, por exemplo, quando foi descoberto, recebeu inicialmente o 
nome 2003 UB313 e chegou a ser considerado como um novo 
planeta do Sistema Solar. No entanto, tempos depois, percebeu-se 
que se tratava de um planeta anão semelhante a Plutão.
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O termo planeta é antigo, denominado do grego “errante”, com 
ligações com a história, ciência, mitologia e religião. Os planetas 
eram vistos por muitas culturas antigas como divinos ou emissários 
de deuses. À medida que o conhecimento científico evoluiu, a 
percepção humana sobre os planetas mudou, incorporando diversos 
tipos de objetos. 

Os Planetas são corpos celestes que orbitam uma estrela ou uma 
remanescente de estrela, com massa suficiente para se tornar 
esférico pela sua própria gravidade, mas não ao ponto de 
causar fusão termonuclear (a base de uma estrela) e que seja 
dominante em sua órbita.

PLANETAS
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Como todos os demais corpos, os planetas e as estrelas atraem 
outros corpos para junto de si. O Sol, ao seguir sua órbita no espaço, 
atrai planetas que giram ao seu redor, enquanto os planetas atraem 
os seus respectivos satélites.

A velocidade com que os satélites giram em torno de seu planeta e 
os planetas ao redor do Sol, lhe confere uma força centrífuga, que os 
impulsiona para fora de sua órbita, essa força neutraliza a da 
gravidade que os atrai em direção ao Sol. Como duas forças 
contrárias se anulam, os planetas e os satélites se mantêm 
numa órbita constante.
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São corpos celestes que orbitam um planeta ou outro corpo maior. 
Dessa forma, o termo satélite natural poderia se referir a planetas 
anões orbitando a uma estrela, ou até uma galáxia anã orbitando 
uma galáxia maior. Porém, ele é normalmente um sinônimo de lua, 
usado para identificar satélites não artificiais de planetas, planetas 
anões ou corpos menores. Por exemplo, a Lua é o satélite natural 
da Terra.

Existem, basicamente, três formas de criação ou aparecimento de 
um Satélite: formação simultânea; captura; e processos 
catastróficos.

SATÉLITES NATURAIS

26



No caso da formação simultânea, o satélite tem a sua gênese 
simultaneamente à do planeta principal. Durante a fase da sua 
formação chamada de acreção o proto-satélite já está em órbita do 
planeta principal. Este tipo de processo de formação de satélites 
parece ser o mais importante no caso dos satélites de maiores 
dimensões.

No caso dos satélites menores e com órbitas menos regulares, o 
processo de formação parece estar relacionado com a captura. Neste 
caso, os satélites são desviados das suas órbitas iniciais pela ação 
dos campos gravitacionais dos planetas e são colocados em órbitas 
mais ou menos estáveis em torno desses mesmos planetas.

Nos processos catastróficos, como por exemplo (possivelmente) no 
caso da Lua, a formação é efetuada através da força de um impacto 
entre corpos planetários.
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Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol e o oitavo em tamanho no 
sistema solar. A distância média é de 57,9 milhões de quilômetros do 
Sol. É basicamente constituído por ferro, sendo chamado por Iron 
Planet. Pode ser visto da Terra a olho nu, contudo pouco antes do 
amanhecer e instantes após o anoitecer porque sua proximidade 
com o Sol dificulta a observação.

Já era observado a 3 mil anos a.C. e recebeu dos gregos dois nomes: 
Apolo, por sua aparição matutina e Hermes, a estrela da noite.
Devido à sua velocidade, foi batizado com o nome de Mercúrio por 
ser o deus do comércio, das viagens e da malandragem.É o planeta 
mais rápido do Sistema Solar, perfazendo 47,87 quilômetros por 
segundo ao redor do Sol. A superfície é semelhante à da Lua, 
rochosa e com diversas crateras.

MERCÚRIO
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O diâmetro de Mercúrio é de 4.800 km. É considerado um Planeta de 
órbita excêntrica porque a distância em relação ao Sol muda 
conforme a posição na órbita e isto é responsável pela variação de 
temperatura do planeta, de 180ºC a 400ºC.

Os astrônomos o consideram o menor 
no Sistema Solar desde que Plutão 
foi rebaixado à nomenclatura 
de Planeta Anão. A atmosfera 
do planeta Mercúrio é constituída
de potássio, sódio, hélio, 
oxigênio molecular, hidrogênio, 
além de nitrogénio, dióxido de 
carbono e vapor de água.
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Vênus é o segundo planeta do sistema Solar mais próximo do Sol. 
Tem cerca de 800 milhões de anos e além do Sol e da Lua é o corpo 
celeste mais brilhante no céu, motivo pelo qual é conhecido desde a 
antiguidade.

Também chamado de Estrela Dalva, estrela da manhã, estrela da 
tarde e joia do céu, é considerado um planeta irmão da Terra. Isso 
decorre em virtude das similaridades de massa, densidade e volume 
entre ambos. A primeira missão à Vênus data de 1961. 

Chamou-se Venera 1 e era soviética, como a grande parte das 
missões feitas ao planeta. Até 2016 a última missão foi a Magellan, a 
qual teve início em maio de 1989 e terminou em agosto de 1990. 
Com esta, o número de missões era 26, das quais 19 foram soviéticas 
e 7, norte-americanas.

VÊNUS
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Vênus é o planeta mais próximo da Terra  e sua rotação  ocorre de 
leste para oeste, contrária a todos os planetas do Sistema Solar. O 
planeta recebeu esse nome em homenagem à Vênus, a deusa 
romana da beleza e do amor. Esse belo planeta, pode ser visto da 
Terra sem o auxílio de equipamentos.

É o planeta mais quente, apesar de 
não ser o mais próximo do Sol. 
A razão é que Vênus possui uma 
atmosfera muito densa, que 
retém o calor e faz com que 
a temperatura média no planeta
seja de 450 graus.
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O Planeta Terra é um dos 8 planetas que fazem parte do Sistema 
Solar. Também chamado de "Planeta Azul",recebe esse denominação 
posto que grande parte do planeta é formado por água. De partida, 
vale destacar que os planetas são corpos celestes sólidos e 
arredondados que não possuem luz própria e nem calor.

O planeta Terra é o único planeta do sistema solar em que existe 
água em estado líquido, característica que junto ao oxigênio, torna 
possível a vida no planeta. Essa água corresponde cerca de 70% da 
superfície do planeta, local chamado de hidrosfera. 

A Terra é composta de diversos gases, de forma que em sua 
atmosfera encontramos principalmente, o nitrogênio (78%) e 
oxigênio (21%).

TERRA
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A Terra formou-se cerca de 4,5 bilhões de anos atrás e possui 12.757 
km de diâmetro, sendo considerado o quinto maior planeta em 
tamanho. Os movimentos realizados pelo planeta Terra em torno de 
seu eixo ou do sol, são denominados de rotação e translação. 

Assim, a rotação é o movimento que o 
planeta Terra realiza em torno de si 
mesmo (de oeste para leste) que leva 
aproximadamente 23 horas, 56 
minutos e 4,095 segundos, 
correspondente ao tempo que dura
um dia. Esse movimento explica 
a existência dos dias e das noites.
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A LUA - A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior 
do Sistema Solar. É o maior satélite natural de um planeta no sistema 
solar em relação ao tamanho do seu corpo primário, tendo 27% do 
diâmetro e 60% da densidade da Terra.

Estima-se que a formação da Lua tenha ocorrido há cerca de 4,51 mil 
bilhões de anos, relativamente pouco tempo após a formação da 
Terra. Embora no passado tenham sido propostas várias hipóteses 
para a sua origem, a explicação mais consensual atualmente é a de 
que a Lua tenha sido formada a partir dos detritos de um impacto de 
proporções gigantescas entre a Terra e um outro corpo do tamanho 
de Marte. 34



FASES DA LUA - As fases da Lua representam os diferentes aspectos 
que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um ciclo. Isso 
acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso 
planeta e ao Sol. A Lua apresenta quatro fases: nova, crescente, 
cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias.

Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Entretanto, a 
vemos iluminada pois ela reflete a luz proveniente do Sol.
A Lua apresenta três movimentos principais: rotação (em torno do 
seu próprio eixo), revolução (ao redor da Terra) e translação (ao 
redor do Sol, junto com a Terra). 35



Lua Nova 
Nesta fase, não conseguimos 
observar a Lua pois ela está posicionada 
entre o Sol e a Terra e, por isso, não a vemos 
neste momento. 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 Crescente
A Lua crescente ou quarto crescente recebe 
esta denominação pois neste momento só 
conseguimos observar ¼ de sua totalidade. Seu 
formato é de um semicírculo e nesta fase a Lua nasce 
aproximadamente ao meio-dia e se põe 
aproximadamente à meia-noite.
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Lua Cheia
Na fase da Lua cheia, a Terra está entre o Sol 
e a Lua e, portanto, conseguimos observar 
a totalidade do satélite iluminado 
integralmente pelo Sol. Nesta fase, a Lua 
nasce aproximadamente às 18 horas e se põe 
aproximadamente às 6 horas do dia seguinte.

Lua Minguante
A Lua minguante ou quarto minguante é o último 
estágio das fases da Lua. Neste período, ela 
encontra-se no formato de um semicírculo e 
assim, novamente conseguimos observar ¼ de 
sua totalidade no sentido oposto da fase crescente.
Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente à 
meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia.
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ECLIPSES- Normalmente definido como o fenômeno em que um 
astro deixa de ser visível total ou parcialmente durante um período 
limitado de tempo em razão da presença de outro astro entre ele e o 
seu observador ou pela sobreposição de uma sombra em um corpo 
celeste que não possui luz própria. Portanto, qualquer corpo celeste 
que é naturalmente visível pode 
passar por um eclipse. 

No entanto, esse fenômeno é mais
notório quando ocorre com os 
Dois principais astros celestes da 
Terra: o Sol e a Lua. Quando ocorre 
Um eclipse total ou parcial do sol, 
temos a ocorrência de um eclipse 
solar, e quando ocorre um eclipse 
envolvendo a lua, temos um
eclipse lunar.
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Eclipse solar: Ocorre quando a lua intercepta a luz solar sobre uma 
determinada área da Terra. Existem 4 tipos:

Eclipse solar total: quando toda a zona de iluminação solar é coberta 
pela lua em um determinado ponto de visão.

Eclipse solar parcial: quando apenas parte da luminosidade solar é 
ocultada pela presença da lua em um determinado ponto ou área.

Eclipse anelar ou anular: quando a lua não encobre toda a área do 
sol, formando um “anel” em volta do satélite natural da Terra. Isso 
ocorre quando a lua encontra-se um pouco mais afastada da Terra 
durante o eclipse.

Eclipse híbrido: quando o eclipse é total em alguns pontos de visão 
onde a sombra é total (umbra) e anelar em outros onde a sombra é 
parcial (penumbra).
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Eclipse Lunar: Também é possível observar no esquema anterior o 
eclipse lunar, que ocorre quando a sombra da Terra é projetada 
sobre a Lua. Como ela não possui luz própria, acaba por ficar 
encoberta pela sombra e torna-se invisível ou parcialmente visível, a 
depender das condições e da forma como fenômeno ocorre.

Eclipse lunar total: ocorre quando a lua posiciona-se totalmente 
sobre a área da umbra formada pela sombra da Terra, ficando 
completamente escura.
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Eclipse lunar penumbral: é quando a lua encontra-se totalmente 
sobre a área da penumbra formada pela sombra da Terra, ficando 
parcialmente escura.

Eclipse lunar parcial: é quando a lua encontra-se em partes na 
umbra e em partes na penumbra.
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Marte é um planeta muito frio, árido e rochoso. A sua temperatura 
máxima é de aproximadamente 25°C, com uma média de -60°C, a 
qual pode chegar até cerca de -140°C durante à noite.

Sendo um planeta terrestre (rochoso), suas camadas são compostas 
por atmosfera, crosta, manto e núcleo. A maioria das rochas na 
superfície é formada por basalto. Apresenta uma coloração 
avermelhada, pela presença de óxido de ferro na sua superfície. Por 
isso, recebeu o nome de Marte, em homenagem ao deus romano da 
guerra.

Sua atmosfera é muito fina e é composta essencialmente de gás 
carbônico, embora exista em menor quantidade o nitrogênio, 
oxigênio, argônio, dentre outros gases. Quarto planeta do sistema 
solar, sua distância média ao Sol é de 228 milhões de km.

MARTE
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Possui duas pequenas luas de formato irregular: Fobos (medo) e 
Deimos (pânico). Muitos cientistas acreditam que podem ter sido 
asteróides capturados pela gravidade de Marte. Seus nomes derivam 
da mitologia grega e representam os filhos de Ares (Marte) e 
Afrodite (Vênus).

Marte é um dos planetas mais estudados do sistema solar. Podendo 
ser visto da Terra a olho nu, ou seja, sem auxílio de um telescópio.
A duração do dia em Marte aproxima-se do planeta Terra, com 24 
horas e 37 minutos, embora o ano marciano tenha duração de 687 
dias terrestres.

DEIMOSFOBOS
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Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, o quinto a partir do Sol e 
o quarto corpo celeste mais brilhante no céu – os demais são o Sol, a 
Lua e Vênus. A massa é 318 vezes superior à da Terra e maior que 
todos os planetas do Sistema Solar juntos.

Tem cerca de 143 mil quilômetros de diâmetro no equador, o que 
equivale a 11 vezes mais que o diâmetro da Terra. É orbitado por 79 
satélites naturais, situando-se a uma distância média de 778,3 
milhões de quilômetros do Sol.

Foi batizado com esse nome em homenagem ao governante do 
Olimpo, Júpiter, o deus dos deuses. Júpiter, assim como Saturno, 
exibe um sistema de anéis, contudo são tênues e menos brilhantes, 
não observáveis a partir da Terra e que só foram descobertos em 
1979 pela sonda Voyager 1. 

JÚPITER
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É um dos quatro Gigantes Gasosos, juntamente com Saturno, Urano 
e Netuno. Gigantes Gasosos são compostos, principalmente pelos 
gases hidrogênio, hélio e metano e, ainda, um pequeno núcleo 
sólido no interior.

A atmosfera de Júpiter é composta por 
hidrogênio e hélio, tendo, ainda, 
traços de metano, amônia, vapor 
d'água e outros componentes 
a uma temperatura de 103ºC. 
Os principais satélites 
conhecidos são Métis, 
Adrástea, Amalteia, Tebe, Io, 
Europa, Ganimedes, Calisto, 
Leda, Himalia, Lisitea, Elara, 
Ananke, Carme, Pasifaé e Sinope .
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LUA EUROPA - É a sexta maior lua do Sistema Solar. 
Ligeiramente menor do que a Lua, Europa é principalmente feita de 
rocha de silicato e tem uma crosta de água-gelo e provavelmente um 
núcleo de ferro-níquel. Tem uma atmosfera tênue composta 
principalmente de oxigênio. Sua superfície é estriada por rachaduras, 
enquanto as crateras são relativamente raras. 

Suspeita-se que a vida extraterrestre possa existir no oceano por 
baixo do gelo, talvez subsistindo como os seres vivos que vivem em 
condições semelhantes na Terra, já que Europa tem elementos 
essenciais para a vida como a conhecemos: água, calor e compostos 
orgânicos. 46



LUA IO - Mesmo com o seu tamanho algo modesto e apesar de estar 
localizada num local frio do sistema solar, Io é descrita como o que 
mais se aproxima do conceito de inferno em todo o sistema solar, já 
que é o local com maior atividade vulcânica do Sistema Solar. Os 
seus vulcões chegam a atingir temperaturas à volta dos 1.700ºC, 
logo, mais quentes que os vulcões da Terra.

Ligeiramente maior que a Lua, Io é também a quarta maior lua 
do sistema solar e sua fina atmosfera é composta por dióxido de 
enxofre (SO2) e vestígios de outros gases que congela uma vez a cada 
42 horas, devido à sombra de Júpiter. 47



LUA GANIMEDES - O seu diâmetro é de 5,268 km, e é 8% mais largo 
em relação ao planeta Mercúrio. É a única lua do sistema solar que 
possui um campo magnético, além de ser o primeiro objeto 
descoberto orbitando outro planeta. 

O satélite possui dois tipos de terrenos principais; regiões 
esbranquiçadas (provocadas por impactos de asteróides e erosões), 
e regiões escuras, devido ao silicato presente em sua superfície. 
Ganímedes é composto por rocha de silicatos e gelo de água, com a 
crosta de gelo flutuando sobre um manto lamacento que pode 
conter uma camada de água líquida. 48



LUA CALISTO - É a terceira maior lua do Sistema Solar e a segunda 
maior do planeta Júpiter. Tem cerca de 99% do diâmetro de 
Mercúrio, mas apenas um terço de sua massa. É composto de 
quantidades aproximadamente iguais de rocha e gelo. 

Não há nenhum sinal de atividade tectônica ou vulcanismo em sua 
superfície e pensa-se que sua evolução tem ocorrido principalmente 
sob a influência dos impactos de diversos meteoritos ao longo de 
sua existência. É cercado por uma atmosfera extremamente fina 
composta por dióxido de carbono, e provavelmente, oxigênio 
molecular, bem como por uma ionosfera bastante intensa. 49



Saturno é o sexto planeta a partir do Sol, e o segundo maior do 
sistema solar. É conhecido pelo complexo sistema de anéis formados 
principalmente por gelo e poeira cósmica e possui 62 luas, dentre 
elas se destacam Titã, Encélado, Mimas e Dione.

O diâmetro de Saturno é de 119,3 mil quilômetros e o seu volume é 
755 vezes maior que a Terra. Possui uma das mais rápidas rotações 
do Sistema Solar de oeste para leste, demorando 10 horas e 39 
minutos para dar a volta sobre si mesmo.

O movimento de translação é feito em 29 anos, 167 dias e 6 horas 
terrestres a 34,7 quilômetros por hora. É um planeta gasoso e a 
temperatura na superfície é de 125º C negativos. O planeta Saturno 
recebeu o nome do deus romano da agricultura. 

SATURNO
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Por ser um planeta gasoso, é composto principalmente por 
hidrogênio e hélio. Ou seja, não há superfície sólida. O centro de 
Saturno é composto por um núcleo denso de rocha, gelo e água.

Há também outros compostos feitos sólido pela pressão e calor 
intensos. O planeta é recoberto por hidrogênio metálico líquido, 
dentro de uma camada de hidrogênio líquido. É o planeta mais 
distante que pode ser observado da Terra a olho nu.
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OS ANÉIS DE SATURNO - As observações realizadas em Saturno 
indicam que os anéis do planeta são formados por pedaços de 
cometas, asteróides e luas despedaçadas. Os anéis mais conhecidos 
são denominados A, B e C, mas há sete no total, todos representam 
letras do alfabeto à medida em que foram descobertos.

Cada um tem milhares de quilômetros de extensão, chegando a 282 
mil quilômetros, mas possuem, em
geral, apenas 1 quilometro de 
espessura. Embora permaneçam 
em torno de Saturno, os anéis 
orbitam em velocidades diferentes. 
Na composição dos anéis, as 
Divisões também têm suas próprias
características, como a Divisão de 
Cassini, uma lacuna medindo 4,7 
mil quilômetros.
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LUA TITÃ – É o maior satélite natural de Saturno e o segundo 
maior de todo o Sistema Solar, atrás apenas de Ganímedes de
Júpiter. É o único satélite que possui uma atmosfera densa e o único 
objeto estelar além da Terra onde já foram encontradas evidências 
concretas da existência de corpos líquidos estáveis na superfície.

Titã é maior que um dos planetas principais: Mercúrio, apesar de ser 
menos massivo. Titã tal como a lua Europa e o planeta Marte, está 
no topo da lista dos corpos celestes onde se pode encontrar formas 
biológicas de vida mas existem planos ou estudos para missões 
tripuladas por seres humanos a Titã, ou a colonização deste mundo. 53



LUA ENCÉLADO – Essa linda Lua, contêm um oceano global de água 
líquida sob sua superfície gelada. Vulcões no pólo sul ejetam grandes 
jatos de vapor de água e outros voláteis como algumas partículas 
sólidas para o espaço.Isso poderia indicar a presença de água 
líquida, como também faria de Encélado uma possível localidade 
para suportar vida.

As fontes de partículas salgadas estão distribuídas uniformemente 
ao longo das ”listras de tigre”, enquanto que as fontes de partículas 
“frescas” estão estreitamente relacionadas com os jatos de gás de 
alta velocidade expelidos por seus gigantes gêiseres.
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LUA DIONE – É uma das maiores luas de Saturno e uma das 
características mais surpreendentes de Dione é a rede de penhascos 
de gelo brilhantes numa superfície escura que deverá ter sido 
originada a partir de movimentos tectônicos, o que se revelou uma 
surpresa para os cientistas.

A superfície de Dione possui características diversas, regiões ricas em 
crateras, algumas de dimensões consideráveis (até 100 km de 
diâmetro), outras regiões que são planícies com menos crateras. 
Dione é um satélite constituído essencialmente por água no estado 
de gelo, e também por matéria rochosa. 55



LUA MIMAS – Apesar do seu pequeno tamanho (397 quilômetros de 
diâmetro), existem algumas evidências de remodelação da 
superfície, possivelmente o resultado do derretimento parcial da 
crosta gelada. Mimas, possui crateras com mais de 90 quilômetros 
de comprimento, 10,2 de profundidade e 10 de largura. 

Entre as várias crateras sobressai uma no hemisfério que comanda o 
movimento orbital, a cratera Herschel. Essa cratera é uma gigantesca 
depressão com um terço do diâmetro de Mimas: 130 km de 
diâmetro e 9 de profundidade e um pico central, sendo assim a 
maior estrutura de impacto do sistema solar. 56



Urano é o sétimo planeta a partir do Sol, o terceiro maior do Sistema 
Solar e foi o primeiro a ser encontrado por meio de um telescópio, 
pelo astrônomo William Herschel em 1781. Demora 84 anos 
terrestres para completar uma rotação ao sol. Urano é o nome do 
deus grego do céu.

Assim como Vênus, Urano gira de leste a oeste. Juntamente com 
Netuno, é um dos dois gigantes de gelo do céu. É formado, 
principalmente, por hidrogênio e hélio, sendo classificado também 
como planeta gasoso. 

A velocidade da órbita de Urano é de 27,4 mil quilômetros por hora 
e a massa é 14,5 vezes maior que a da Terra. A temperatura na 
superfície chega a 216ºC negativos. A cor azulada resulta da 
absorção de luz vermelha do metano nas camadas da atmosfera. 

URANO
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O planeta Urano exibe 13 anéis que estão localizados na parte 
interna das órbitas dos satélites, têm muitas divisões, são opacos e 
estreitos. A composição dos conjuntos de anéis de Urano não é 
conhecida, mas assim como os de Saturno, seriam formados por gelo 
e partículas escuras que não refletem luz. Possivelmente, a formação 
teria ocorrido por choques de satélites. 

O planeta possui 27 satélites
conhecidos que são nomeadas 
com personagens das obras de 
William Shakespeare ou 
Alexander  Pope. As principais 
são: Titania,  Oberon, Ariel, 
Umbriel e Miranda, a mais
bela e complexa de todas.
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LUA MIRANDA – É a menor e mais intrigante das grandes luas 
de Urano. Possui menos de 500 km de diâmetro, o segundo 
menor satélite de formato esférico do Sistema Solar (Mimas
de Saturno é o primeiro, com 300 km), mas é o astro mais atraente 
na região de seu planeta. 

Miranda tem a superfície mais diversificada, com um relevo 
bizarramente deformado. Seu ambiente é marcado por depressões 
e penhascos profundos, zonas cheias de crateras, altas montanhas 
e planícies suaves. Os picos mais elevados chegam a medir 15 km de 
altura e as maiores crateras cerca de 60 km de diâmetro. 59



LUA ARIEL – É relativamente pequeno, mas, ainda sim tem como 
mérito ser a lua mais brilhante de Urano. Sua superfície é marcada 
por crateras e são encontrados também grandes vales em fendas 
que se estendem por toda superfície.

Alguns lugares de Ariel parecem estar cobertos por geada fresca, 
particularmente, em crateras mais recentes. A composição de Ariel é 
de aproximadamente 70% de gelos (água congelada, dióxido de 
carbono em estado sólido, e possivelmente também gêlo de 
metano) e 30% de rochas compostas por silicatos. 60



Netuno é o oitavo planeta a partir do Sol. É um gigante gasoso, bem 
como Júpiter, Saturno e Urano. Está distante 4,5 bilhões de 
quilômetros do Sol e demora 156 anos terrestres para completar 
uma órbita. Foi descoberto em 1846 e recebeu o nome do deus 
romano do mar.

A comunidade científica denomina os planetas com nomes da 
mitologia greco-romana. O planeta demora 16 horas terrestres para 
completar o movimento de rotação – duração de um dia neptuniano. 
Possui 13 luas confirmadas e uma ainda aguarda a confirmação por 
cientistas.

O planeta Netuno é composto, principalmente, de água muito 
quente, amônia e metano em seu núcleo, que tem 
aproximadamente aproximadamente o tamanho da Terra. 

NETUNO
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A atmosfera é formada por hidrogênio, hélio e metano. Assim como 
Urano, a cor azulada brilhante de Netuno resulta da elevada 
quantidade de metano na atmosfera. Por conta das peculiaridades 
do núcleo e atmosfera, Netuno também é chamado de gigante de 
gelo. Foi observado a primeira vez em 1612 por Galileu Galilei, mas 
sua descoberta só foi confirmada em 
1845 por Johann Gottfried Galle.

A sua principal lua, Tritão, foi 
descoberta 17 dias depois. 
Desde que foi descoberto, a 
primeira volta ao Sol de Netuno 
ocorreu em 2011. O planeta é 
invisível a olho nu por causa de sua 
extrema distância da Terra. O campo
magnético de Netuno é cerca de 27 
vezes mais potente que o da Terra. 62



LUA TRITÃO – É a única grande lua do Sistema Solar com 
uma órbita retrógrada, ou seja, com sentido oposto à rotação do 
planeta. Tritão tem a maior parte de sua superfície de nitrogênio 
congelado, uma crosta em sua maior parte composta de gelo de 
água, um manto congelado e um núcleo substancial de rocha e 
metal.

Tritão possui uma tênue atmosfera de nitrogênio, com traços de 
monóxido de carbono e pequenas quantidades de metano próximo à 
superfície. Alguns cientistas sugerissem que Tritão pode ter sido 
capturado por Netuno enquanto este viajava pelo espaço há vários 
biliões de anos. 63



São corpos celestes que orbitam uma estrela. No nosso Sistema 
Solar, o planeta anão mais conhecido é Plutão, rebaixado em 2006 
após a revisão das definições de planeta realizadas pela União 
Astronômica Internacional. 

A entidade estabelece que um planeta anão é um corpo celeste que 
orbita o sol, tem massa suficiente para assumir uma forma quase 
redonda e que não seja um satélite. Em geral, planetas anões são 
menores que Mercúrio, mas não necessariamente precisar ser para 
serem considerados anões.

Entre os principais diferenciais de planeta e planeta anão está a 
órbita. Os planetas anões, diferentes dos planetas, orbitam em zonas 
com objetos semelhantes e que podem cruzar-se em seu caminho 
em torno do Sol. 

PLANETAS ANÕES
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Resumindo: um planeta anão , não tem sua órbita livre em torno de 
sua estrela.  Os limites máximos e mínimos de tamanho e da massa 
dos planetas anões não estão especificados na resolução da Unidade 
Astronômica Internacional (UAI).  Em nosso Sistema Solar, existem 
seis planetas classificados como anões: Ceres, Plutão, Haumea, 
Makemake, Éris e Goblin. 

CERES - Na mitologia romana, Ceres é a deusa da colheita. Esse 
planeta anão foi identificado em 1801 pelo 
astrônomo Giuseppe Piazzi e está localizado 
entre as órbitas de Marte e Júpiter, em uma 
Região denominada de Cinturão de 
Asteróides, sendo, portanto, o planeta anão 
Mais próximo da Terra. A sua composição é 
de material rochoso, possui massa de 
aproximadamente 9,45 x 10 20 kg, gravidade 
de 0,26 m/s2 e diâmetro de 950 km.
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PLUTÃO - Plutão é o deus romano dos mortos, 
equivalente a Hades na mitologia grega. 
Esse planeta anão foi descoberto em 1930 
e possui três luas: Caronte, Nix e Hydra. 
Até o ano de 2006 Plutão era considerado 
um planeta, mas após a decisão da União 
Astronômica Internacional, ele foi rebaixado 
para a categoria de planeta anão.

HAUMEA - Haumea é o nome da deusa havaiana da fertilidade. Esse 
planeta anão é o objeto que possui a rotação 
mais rápida do nosso Sistema Solar, 
completando uma volta ao redor de si 
mesmo em apenas quatro horas. 
Contudo, a sua translação ocorre em 285 
anos. Em razão dessa rápida rotação,ele assume uma forma oval, 
com diâmetro médio de 2200 km e temperatura de -240 °C.
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MAKEMAKE - O nome Makemake vem da deusa 
da fertilidade da mitologia Rapanui. Astrônomos
observaram sinais de nitrogênio, etano e metano 
congelado na superfície desse planeta anão que 
leva 310 anos para efetuar uma volta ao redor do 
Sol, possui diâmetro médio de 1450 km e
temperatura superficial de -238 °C.

ÉRIS - O nome Éris vem da deusa grega da 
discórdia. Esse planeta anão possui um diâmetro 
aproximado de 2400 km, massa de 1,70 x 1022 Kg
e período de translação de 557 anos!

GOBLIN – Descoberto em 2018, esse planeta anão está 2,3 mil vezes 
mais distante do Sol do que a Terra e aproximadamente duas vezes e 
meia mais longe do que Plutão está do Sol. Com o resultado, ele leva 
mais de 40 mil anos para dar uma volta ao redor do nosso astro.
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Exoplaneta, ou planeta extra-solar, é o nome que se dá a qualquer 
planeta que esteja em órbita de outra estrela que não o Sol; um 
planeta que pertença a outro sistema planetário que não o Sistema 
Solar. Como subprodutos da formação estelar, oriundos dos restos 
das grandes nuvens de gás e poeira que dão origem às estrelas, os 
exoplanetas devem ser objetos muito abundantes no universo, com 
quantidade comparável à de estrelas em cada galáxia. 

Tendo como parâmetro a diversidade de nosso próprio sistema, é 
inclusive de se esperar que os exoplanetas apresentem os mais 
variados tamanhos e composições químicas, indo de pequenos 
maciços rochosos a gigantes compostos predominantemente de gás.

Apesar de sua abundância, os exoplanetas são corpos celestes de 
difícil detecção, encontrados por meio de indícios indiretos.

EXOPLANETAS
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A razão está no fato de que o brilho de um exoplaneta é sempre 
muito menor que o brilho da estrela que ele orbita, tornando sua 
observação direta, ao menos para a tecnologia atual, praticamente 
impossível a grandes distâncias. Desde a primeira confirmação da 
localização de um exoplaneta, em 1995, vários instrumentos se 
notabilizaram por sua contribuição a essa busca. 

Instrumentos como os telescópios
espaciais Hubble e Spitzer e o 
satélite CoRoT detectaram 
centenas de exoplanetas durante 
a primeira década deste século. 
Nenhum deles, porém, foi tão 
eficaz nessa tarefa quanto o 
telescópio espacial Kepler responsável por mais de 70% de todos os 
exoplanetas confirmados. Graças a tamanho esforço científico, já se 
contam 3705 exoplanetas confirmados.
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Alguns desses exoplonateas descobertos tem algumas similaridades 
com a Terra e se localizam em zonas habitáveis. O exoplaneta mais 
próximo é o Proxima Centauri b. Ele pode conter enormes áreas de 
água líquida em sua superfície, aumentando as chances de abrigar 
organismos vivos e está localizado a cerca de 4,2 anos-luz de 
distância do nosso planeta.  Abaixo, segue uma tabela com os 
exoplanetas encontrados até hoje, em zonas habitáveis.
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É comum ouvir falar sobre asteróides, cometas e meteoros em 
diversos lugares. Por esse motivo, é interessante saber o que é cada 
um deles e quais são as suas características

Cometas: são rochas espaciais com órbitas alongadas, por isso, se 
aproximam e se distanciam do Sol de uma forma muito exagerada. 
Os cometas possuem gelo de água, metano e amônia em sua 
composição, o que cria sua coma (pequena atmosfera) e cauda 
quando se aproximam da nossa estrela. Cometas de longo período 
(que levam mais de 200 anos para completar uma volta 
ao redor do Sol) se originam da Nuvem de Oort; já os 
cometas de curto período (que completam uma 
volta ao redor do Sol em menos de 200 
anos) têm origem no Cinturão de Kuiper.

COMETAS, ASTERÓIDES, METEOROS E METEORITOS 
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Asteróides: são rochas espaciais parecidas com os cometas, mas que 
não possuem órbitas tão excêntricas e nem quantidades 
consideráveis de gelo de água, metano e amônia 
que possam sublimar. Mesmo quando são 
perturbados por alguma interação gravitacional 
que os lançam para bem próximo do Sol, eles 
não desenvolvem coma e cauda como os cometas 
fazem. A grande maioria dos asteróides situa-se no 
Cinturão Principal, que fica entre as órbitas de Marte e Júpiter.

Meteoros: são efeitos luminosos criados por qualquer objeto que 
entre na atmosfera da Terra. Grandes rochas, meteoroides e poeira 
espacial pode criar esse efeito luminoso chamado de meteoro, 
porém, a grande maioria é gerado por pequenos grãos de poeira 
espacial. Os meteoros são popularmente conhecidos como "estrelas 
cadentes", e o nome meteoro se refere APENAS ao efeito luminoso, 
ou seja, ao brilho que risca o céu. 72



Meteoróides: são pequenos fragmentos de grandes rochas espaciais 
(cometas ou asteróides) que se desprendem do objeto principal. Os 
meteoróides possuem dimensões bem menores do que os 
asteróides, e maiores do que a poeira cósmica, ou poeira 
interestelar. Resumindo, os meteoróides são como pedregulhos que 
se desprendem de grandes rochas e ficam à deriva no espaço.

Meteoritos: são os fragmentos especiais que chegam até a 
superfície da Terra. Qualquer rocha espacial que atravessa a 
atmosfera da Terra e toca o solo, seja um asteróide ou um 
meteoróide, esse objeto passa a ser chamado de meteorito.

Ou seja: um asteróide ou um cometa pode perder algum fragmento 
(meteoróide) que fica à deriva no espaço. Esse meteoróide, quando 
chega na atmosfera da Terra (ou de outro planeta) dá origem ao 
efeito luminoso chamado meteoro. Se alguma parte desse 
fragmento sobreviver, e tocar o solo, então teremos um meteorito.73



É uma área do sistema solar que se estende desde a órbita de 
Netuno (a 30 UA do Sol) até 50 UA do Sol (1 UA equivale á 150 
milhões de km) . Os objetos do cinturão de Kuiper são normalmente 
chamados de KBO (Kuiper belt object).

Este cinturão contém milhares de pequenos corpos celestes, estes 
com formação semelhante à dos cometas. A diferença é que estes 
pequenos corpos nunca volatizaram seus gelos, de maneira que não 
possuem nem cabeça e nem cauda, isso se dá por eles estarem 
orbitando longe do calor do Sol.

A origem do cinturão de Kuiper é incerta mas, devido ao seu formato 
acredita-se que seus objetos são remanescentes da Nebulosa Solar, 
uma nuvem de gás e poeira tida como o responsável pelo 
surgimento do Sistema Solar.

CINTURÃO DE KUIPER
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KBOs são rochas congeladas contendo metano, amônia e água com 
tamanhos que podem variar de 100 a 1000 km, com alguns maiores 
que isto. Estima-se que no passado eram maiores e mais numerosos, 

mas interações com os planetas (principalmente Netuno) e colisões 
mútuas acabaram por expulsar boa parte deles, seja em direção ao 
Sol ou planetas internos, como Júpiter, seja para regiões externas do 
Sistema Solar, para região da nuvem de Oort.
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É uma região circular formada por múltiplos objetos irregulares 
denominados asteróides, localizada no Sistema 
Solar aproximadamente entre as órbitas de Marte e Júpiter.

A cintura de asteróides formou-se na nebulosa protossolar com o 
restante do Sistema Solar. Os fragmentos de material conteúdos na 
região do cinturão formaram um planeta, mas as perturbações 
gravitacionais de Júpiter, o planeta mais massivo, fizeram com que 
estes fragmentos colidissem entre si a grandes velocidades e não 
pudessem agrupar-se, tornando-se o resíduo rochoso atual.

Uma conseqüência destas perturbações são as lacunas de Kirkwood; 
zonas nas quais não se encontram asteróides devido a ressonâncias 
orbitais com Júpiter, e as suas órbitas tornarem-se instáveis.

CINTURÃO DE ASTERÓIDES
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Se algum asteróide passasse a ocupar esta zona seria expelido na 
maioria dos casos fora do Sistema Solar, embora ocasionalmente 
possa ser enviado para algum planeta interior, como a Terra, e colidir 
com ela. Desde a sua formação foi expulsa a maior parte do material

A maioria dos asteróides do cinturão encontram-se classificados, 
segundo a sua composição, em três categorias: asteróides 
carbonáceos ou tipo-C, asteróides de silicatos ou tipo-S, e 
asteróides metálicos ou tipo-M.

77



É uma nuvem esférica de planetesimais (um corpo rochoso e ou de 
gelo que se formou no inicio do Sistema Solar) que se acredita 
localizar-se a cerca de 50 000 UA, ou quase um ano-luz, do Sol. Isso 
significa que ela está a aproximadamente um quarto da distância 
a Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol. A parte externa da 
nuvem de Oort define o limite cosmográfico do Sistema Solar e a 
região de influência gravitacional do Sol.

Acredita-se que a nuvem de Oort, que recebe o seu nome graças 
ao astrônomo neerlandês Jan Oort, compreenda duas regiões 
distintas: uma parte externa esférica e uma parte interna em forma 
de disco, ou nuvem de Hills. Os objetos da nuvem de Oort são 
compostos principalmente por voláteis 
como gelo, amônia e metano.

NUVEM DE OORT
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Os astrônomos conjecturam que a matéria que compõe a nuvem de 
Oort tenha se formado perto do Sol, nos primeiros estágios 
da formação do Sistema Solar, e tenha se espalhado pelo espaço 
devido aos efeitos gravitacionais dos planetas gigantes.

Embora não se tenha feito nenhuma observação direta da nuvem de 
Oort, ela pode ser a fonte de todos os cometas de longo que entram 
no Sistema Solar interior.
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As Estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na 
verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações 
nucleares mas, graças à gravidade, podem se manter vivas (sem se 
explodir) por trilhões de anos. Observações sugerem que a formação 
de estrelas começou em torno de 180 milhões a 250 milhões de anos 
após o Big Bang.

Pelo menos durante uma parte da sua vida, uma estrela brilha 
devido à fusão nuclear do hidrogênio no seu núcleo, liberando 
energia que atravessa o interior da estrela e irradia para o espaço 
sideral. Quase todos os elementos que ocorrem na natureza mais 
pesados que o hélio foram criados por estrelas, seja pela pelas 
reações nucleares durante as suas vidas ou pela explosão das 
supernovas.

ESTRELAS
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CONSTELAÇÕES

A União Astronômica Internacional (IAU) considera  que uma 
constelação é a divisão da esfera celeste, geometricamente, em 88 
regiões ou partes. Esse conceito, porém, é bastante recente. Foi 
adotado durante a revolução da Ciência que nasceu no século XX.  
Até meados dos anos de 1930, acreditava-se que constelações eram 
somente agrupamentos de estrelas que formavam figuras de 
humanos e animais carregados de superstição e lendas. 

É difícil estabelecer uma origem para as constelações. Desde 
sempre, o ser humano tem a curiosidade de observar as coisas a sua 
volta e, ao olhar para o céu, imaginou seres mágicos através das 
figuras que pontinhos luminosos formavam durante a noite. Os 
primeiros traços de saberes sobre constelações foram encontradas 
em paredes da caverna de Lascaux na França e data de 17.300 anos 
atrás. 81



Os gregos descreveram metade das 88 constelações que 
conhecemos atualmente. 48 constelações foram relatadas 
por Ptolomeu e, durante os séculos 16 a 17, os astrônomos europeus 
adicionaram mais constelações a esse grupo. 

Com o advento de novas pesquisas que fervilhavam o século XX, era 
a hora de reformular o que os cientistas sabiam sobre as 
constelações. As novas pesquisas de evolução estrelar permitiu que 
as constelações fossem organizadas.  Eugène Delporte, em 1930, 
propôs a organização das constelações 88 grupos de estrelas (nome 
em latim e, em seguida, nome em português).
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As principais constelações que podem ser vistas da Terra são:
Andrômeda, Cruzeiro do Sul, Ursa Maior, Ursa Menor, Cão Maior
Cão Menor, Pégaso, Fênix e a Constelação de Órion. Abaixo, segue o 
nome de todas elas.
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Basicamente a nossa estrela central, é uma enorme esfera de gás 
incandescente, cujo núcleo acontece a geração de energia através de 
fusões nucleares entre o Hidrogênio e Hélio. O Sol está a uma 
distância média de 150 milhões de km de nós. Esta distância é 
chamada de Unidade Astronômica (o valor de 1 UA é mais 
precisamente 149.597.870 km), unidade essa utilizada geralmente 
para medir distâncias dentro do Sistema Solar.

O Sol é uma estrela que faz parte da galáxia da Via Láctea. Uma 
estrela entre 200 bilhões de outras estrelas (ou 400 bilhões segundo 
outras estimativas). A nossa estrela situa-se a aproximadamente 
26.100 anos-luz do centro da Via Láctea, e demora por volta de 200 
milhões de anos a completar uma volta à galáxia, com uma 
velocidade média de aproximadamente 240 km/s. 

O SOL
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O diâmetro equatorial do Sol tem cerca de 1.390.000 km, ou seja, 
109 vezes maior que o diâmetro equatorial da Terra. A sua massa é 
também cerca de 330 vezes superior à massa do planeta Terra, e 
corresponde a mais de 99% da massa de todo o Sistema Solar. 
Devido à sua massa, o Sol é o responsável pela força de gravidade 
que mantém os outros objetos celestes a orbitar à sua volta. 

O Sol é constituído por hidrogênio 
(cerca de 74% de sua massa), e também 
por uma quantidade significativa de 
hélio (cerca de 24% de sua massa), 
para além de outros elementos 
químicos em quantidades bastante 
menores. Ela é categorizada como
uma estrela amarela de nível G (vide 
as categorias mais adiante).
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Muita gente não sabe, mas as estrelas são como nós: elas nascem, 
evoluem e um dia também morrem. Isso mesmo! Toda estrela, seja 
de qualquer tipo, tem um ciclo de vida. Um dia ela acaba, para que 
novas estrelas e estruturas possam ser formadas.

Claro, não é como nossa vida que dura algumas décadas. A vida de 
uma Estrela é realmente bem longa – de acordo com a astronomia, 
uma estrela de tamanho médio dura em média 15 bilhões de anos, o 
que para alguns cientistas pode ser considerada como uma 
verdadeira eternidade.

Embora pareçam ser estruturas complexas, as estrelas até que são 
simples: basicamente são átomos e moléculas compactados.
Uma nova estrela nasce quando uma grande quantidade de poeira
espacial acaba se unindo.

O CICLO DE UMA ESTRELA
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Uma vez unida, a tendência é que esta poeira espacial fique cada vez 
mais colada e compactada até um ponto em que forma uma grande 
massa circular, muito densa e muito quente. Essa massa pode ter 2 
destinos: Se ela for muito pequena, não terá calor e energia 
suficientes para acender (pegar fogo mesmo) e se tornará uma anã 
negra (estrela sem brilho).

Se ela for grande o suficiente, sua gravidade fará com que ela acenda 
e se transforme em uma estrela verdadeira, que poderá ser 
uma estrela amarela, estrela laranja ou uma anã vermelha. O destino 
vai depender da quantidade de poeira espacial que se agrupou.
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O período de evolução das estrelas, que ocupa a maior parte das 
suas vidas, segundo a astronomia, é um período de grande 
estabilidade. Durante essa fase do seu desenvolvimento, que dura 
bilhões de anos, as estrelas apresentam um comportamento 
altamente estável, transformando hidrogênio em hélio para gerar luz 
e calor. 
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As estrelas mais estáveis e interessantes, no caso, são as do 
tipo laranja e amarela, como nosso sol. É a partir dessas estrelas que 
os cientistas buscam planetas capazes de sustentar a vida. Embora 
as laranjas e amarelas sejam as melhores opções, atualmente no 
nosso universo a maioria das Estrelas são do tipo anã vermelha.

A poeira espacial formada novamente na morte de algumas estrelas 
é muito importante para o surgimento de novas estrelas. Essa nuvem 
rica em elementos químicos são chamadas de Nebulosas, que 
iremos explicar mais a frente.

Para se ter noção da dimensão das estrelas, saiba que o Sol é uma 
estrela pequena. No entanto, ele tem um diâmetro de 1 milhão e 
meio de quilômetros. A estrela Eta Carinae é 5 milhões de vezes 
maior do que o Sol. Enquanto isso, a estrela Betelgeuse, por sua vez, 
é 300 vezes maior que a Eta Carinae, e a estrela VYCanisMajoris, 
finalmente, é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol.
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Para facilitar a identificação dos vários tipos de estrelas, 
a Universidade de Harvard, na metade do século 20, criou uma 
classificação geral para as estrelas. As estrelas foram catalogadas e 
cadastradas de acordo com suas principais características:

Temperatura, cor, peso, 
tamanho e luminosidade.
Tudo, no caso, calculado 
Com base na massa, raio e 
luminosidade do sol, 
fatores que podem
facilmente ser medidos a 
partir da Terra.

90



Além das estrelas tradicionais, classificadas de acordo com a tabela 
acima, a astronomia também nota que existem alguns tipos bizarros 
de estrelas. Estes tipos, que em geral surgem da morte das estrelas 
normais, apresentam alguns comportamentos particulares bem 
interessantes.

Anã branca: Estrela pequena e quente, que se acredita assinalar o 
estágio final de evolução de uma Estrela como o Sol. Uma Anã 
branca é mais ou menos do tamanho da Terra, embora contenha 
tanta matéria quanto o Sol. Essa matéria compacta é tão densa que 
um dedal dela pesaria uma tonelada ou mais. As Anãs brancas são 
tão fracas que mesmo as mais próximas de nós, que giram em torno 
de Sirius e de Procyon, só são vistas com telescópio.

TIPOS DE ESTRELAS
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Anã Marron: É um corpo celeste cuja massa é pequena demais para 
que ocorra uma fusão nuclear em seu núcleo, a temperatura e a 
pressão do núcleo são insuficientes para que a fusão aconteça. Por 
isso, não pode ser considerada realmente uma estrela.

Anã vermelha: Estrela fria e fraca, de massa menor que a do Sol. As 
Anãs vermelhas são provavelmente as Estrelas mais abundantes em 
nossa galáxia, embora seja difícil observá-las em virtude de seu 
brilho fraco. Mesmo as Anãs vermelhas mais próximas, Próxima 
Centauri e a Estrela de Barnard, são invisíveis sem telescópio.
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Estrela de nêutrons: Pequena Estrela densa, que se acredita 
assinalar o ponto final da evolução de Estrelas com massa maior que 
o Sol. Uma Estrela de nêutrons tem diâmetro de apenas cerca de 15 
quilômetro, embora contenha tanta matéria quanto nosso Sol. Essa 
matéria está comprimida de tal maneira que um dedal pesaria 
milhares de milhões de toneladas. 
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Pulsar: Fonte de rádio de pulsação rápida que se acredita ser uma 
Estrela de nêutrons giratória e que emite um feixe de radiação 
semelhante à luz de um farol. O pulsar mais rápido pulsa 30 vezes 
por segundo e os mais lentos pulsam uma vez em cada 3 segundos.

Estrela variável: Estrela cuja produção de luz apresenta variações. 
Algumas variam de tamanho, como as variáveis cefeídas; outras são 
Estrelas duplas próximas, que periodicamente se eclipsam. Em 1975, 
mais de 25.000 Estrelas foram classificadas em nossa galáxia.
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Estrelas binárias Par de Estrelas que giram uma ao redor da outra. A 
maioria das binárias dá, a olho nu, a impressão de ser uma Estrela 
simples. Algumas estão tão próximas entre si que sua existência só 
pode ser deduzida a partir da análise espectroscópica da luz que 
emitem. Em algumas binárias uma Estrela eclipsa periodicamente a 
outra.

Binária Eclipsante: Par de Estrelas que giram em órbitas uma da 
outra. Assim, periodicamente uma delas passa em frente da outra 
para o observador na Terra. A primeira binária eclipsante descoberta 
foi Algol.
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Estrela Gigante Azul: Uma estrela gigante azul é uma estrela azul, 
enorme, muito quente e muito luminosa. Ela não é uma estrela da 
seqüência principal mas sim uma estrela pós seqüência principal. 
Estas estrelas, incrivelmente quentes, queimam hélio. Estas gigantes 
têm o tipo espectral O ou B e são muito raras e muito brilhantes. As 
estrelas gigantes azuis têm, pelo menos, 18 vezes a massa do Sol. 
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Gigantes Vermelhas: Estrelas maiores que o Sol, e de temperatura 
mais baixa. Acredita-se que o estágio de gigante vermelha seja 
alcançado próximo ao fim do ciclo de existência de uma Estrela, 
quando ela se expande por força da pressão da radiação produzida 
pelas reações termonucleares ocorridas em seu núcleo. 
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Quasar: Objeto de grande intensidade de brilho, situado num ponto 
remoto do espaço, e que se acredita ser o centro de uma galáxia em 
formação. Os quasares são tão pequenos que parecem Estrelas 
mesmo nos maiores telescópios; mas eles produzem milhares de 
vezes mais energia do que uma galáxia como a Via Láctea. Talvez sua 
energia se origine de um buraco negro existente em seu centro.
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Supernova: Explosão brilhante de uma Estrela de massa elevada, no 
fim de sua existência. Numa Supernova a Estrela brilha com uma 
intensidade milhões de vezes maiores do que o seu brilho normal. As 
camadas exteriores da Estrela são expelidas, formando um objeto 
chamado de Nebulosa; o núcleo da Estrela pode se transformar 
numa Estrela de nêutrons, ou mesmo num buraco negro.
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NEBULOSAS

São nuvens de poeira, hidrogênio, hélio e plasma e são conhecidas 
também como “berçários das estrelas”. Originalmente nebulosa era 
o nome de qualquer corpo celeste difuso, incluindo galáxias além 
da Via Láctea. A Galáxia de Andrômeda, por exemplo, era atribuída 
como Nebulosa de Andrômeda (e galáxias espirais em geral como 
"nebulosas espirais") antes da verdadeira natureza das galáxias 
serem confirmadas no início do século XX por Vesto Melvin 
Slipher, Edwin Hubble e outros.

A maioria das nebulosas são de tamanho vasto, abrangendo 
tamanhos de até centenas de anos luz de diâmetro. Embora mais 
densas que o espaço que as acercam, a maioria das nebulosas são 
muito menos densas que qualquer vácuo criado em ambiente 
terrestre - uma nuvem nebular de tamanho da Terra pesaria apenas 
alguns quilogramas. 100



Nebulosas são muitas vezes regiões de formações estrelares, como 
a Nebulosa da Águia. Essa nebulosa é retratada em uma das imagens 
mais famosas da NASA, os "Pilares da Criação". 

Nessas regiões a formação de gás, 
poeira e outros materiais 
amontoam-se parar formar massas
maiores, nas quais atraem mais 
assas, e eventualmente se tornarão 
maciças o suficiente para se 
tornarem estrelas. Os materiais 
remanescentes são acreditados 
formarem planetas, e outros objetos de sistemas planetários.

As Nebulosas se dividem em quatro tipos de acordo com sua 
estrutura e visibilidade.
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Nebulosas de emissão Nebulosas de emissão são nuvens de gás com 
temperatura alta. Os átomos na nuvem são energizados por luz 
ultravioleta de uma estrela próxima e emitem radiação quando 
decaem para estados de energia mais baixos (luzes de néon brilham 
praticamente da mesma maneira). Nebulosas de emissão são 
geralmente vermelhas, por causa do hidrogênio, o gás mais comum 
do Universo e que comumente emite luz vermelha.

Nebulosas de reflexão Nebulosas de reflexão são nuvens de poeira 
que simplesmente refletem a luz de uma estrela ou estrelas 
próximas. Nebulosas de reflexão são geralmente azuis porque a luz 
azul é espalhada mais facilmente. Nebulosas de emissão e de 
reflexão são geralmente vistas juntas e são às vezes chamadas de 
nebulosas difusas.
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Nebulosas escuras Existem também as nebulosas escuras, elas são 
nuvens de gás e poeira que impedem quase completamente a luz de 
passar por elas, são identificadas pelo contraste com o céu ao redor 
delas, que é sempre mais estrelado ou luminoso. Elas podem estar 
associadas à regiões de formação estelar. Exemplos são a 
nebulosa saco de carvão e a nebulosa cabeça de cavalo.
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Nebulosas planetárias As nebulosas planetárias receberam esse 
nome de William Herschel porque quando foram vistas ao telescópio 
pela primeira vez, elas se pareciam com um planeta,posteriormente 
se descobriu que elas eram causadas por material ejetado de uma 
estrela central. Este material é iluminado pela estrela central e 
brilha, podendo ser observado um espectro de emissão. A estrela 
central normalmente termina como uma anã branca.
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MATÉRIA ESCURA e ENERGIA ESCURA

Hoje podemos dizer que não sabemos do que é feito o Universo, 
porém, estima-se que cerca de 95% de tudo que existe é feito de 
matéria exótica, mais precisamente, de energia e matéria escura. 

Esse tipo de matéria só pode ser percebida indiretamente, 
observando os efeitos das mesmas sobre corpos no espaço. 
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Ainda é desconhecido uma forma de observar a matéria exótica e 
comprovar sua existência diretamente e experimentalmente. O 
restante da matéria do Universo ( os 4% restantes) é constituído de 
matéria que formou as estrelas, os planetas e claro, nós. 

Mas o que são a matéria escura e energia escura?  A matéria escura 
e a energia escura são soluções propostas para explicar alguns  
fenômenos gravitacionais, e, até onde sabemos, são coisas distintas.
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Matéria Escura:  A matéria escura é o nome dado a substância 
desconhecida que só é captada através da atração gravitacional que 
a mesma exerce sobre os demais corpos celestes perceptíveis, trata-
se tão somente de uma nomenclatura criada para que essa categoria 
ainda pouco compreendida pela Cosmologia se torne mais real, 
passível de ser conhecida. 

Ela foi proposta inicialmente nos anos 1930 por Fritz Zwicky para 
explicar a diferença entre a massa gravitacional e a massa luminosa 
de aglomerados de galáxias.  

A matéria escura só pode ser examinada indiretamente, através das 
conseqüências de sua atuação sobre os objetos visíveis que ocupam 
o espaço sideral. Sabe-se, por meio do modelo padrão criado pelos 
pesquisadores, o Lambda-CDM, que a matéria escura é privada de 
calor. 
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Várias teorias predizem a existência da matéria escura. Por exemplo, 
a Teoria Inflacionária do Universo acredita que o Cosmos possui uma 
alta densidade, a qual só pode ser explicada se houver matéria 
escura no espaço sideral. 

Resumindo, matéria escura é uma parte do Universo que os 
astrônomos sabem que existe, mas ainda não sabem exatamente o 
que seja. É matéria, porque se consegue medir sua existência por 
meio da força gravitacional que ela exerce.
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Energia Escura: A energia escura constitui 73%. Albert Einstein foi a 
primeira pessoa a perceber que o espaço vazio não é tão vazio. O 
espaço tem propriedades surpreendentes, muitas das quais estão 
apenas começando a serem entendidas. 

A primeira propriedade que Einstein descobriu é que é possível que 
mais espaço para vir à existência. Em seguida, uma versão da teoria 
da gravidade de Einstein, a versão que contém uma constante 
cosmológica, faz uma segunda previsão:o "espaço vazio" pode 
possuir sua própria energia. 

Porque esta energia é uma propriedade do próprio espaço, ela não 
iria ser diluída quando o espaço expandir. Quanto mais espaço passa 
a existir, mais desta energia de falta de espaço iria aparecer. Como 
resultado, esta forma de energia faria com que o Universo 
se expandisse cada vez mais rápido.

109



Este tipo de energia é chamada de “escura” porque deve interagir 
muito fracamente com a matéria, como a matéria escura. Se 
descobrirmos o que é, podemos então trocar o nome para algo 
menos misterioso.

Resumindo, a energia escura é uma forma hipotética de energia que 
estaria distribuída por todo espaço e tende a acelerar a expansão do 
Universo. A principal característica da energia escura é ter uma forte 
pressão negativa.
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BURACOS NEGROS

De acordo com a Teoria da Relatividade Geral, um buraco negro é 
uma região do espaço da qual nada, nem mesmo partículas que se 
movam na velocidade da luz, podem escapar. 

Este é o resultado da deformação do espaço-tempo, causada após o 
colapso gravitacional de uma estrela, com uma matéria 
infinitamente densa e, infinitamente compacta e que, logo depois, 
desaparecerá, dando lugar ao que a Física chama de singularidade, o 
coração de um buraco negro, onde espaço-tempo deixa de existir.

Um buraco negro começa a partir de uma superfície denominada 
horizonte de eventos, que marca a região a partir da qual, se algo 
atravessar, não se pode mais voltar.
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O adjetivo negro em buraco negro se deve ao fato de que 
pensávamos que este não refletia nenhuma parte da luz que venha 
atingir seu horizonte de eventos, atuando assim como se fosse 
um corpo negro perfeito em termodinâmica. 
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Porém, atualmente existe a teoria da radiação Hawking que, 
resumidamente, prevê que os buracos negros não são realmente 
negros, e emitem radiação devido à efeitos quânticos, tais como 
flutuações quânticas.

Stephen Hawking, grande astrofísico inglês, tinha declarado antes de 
falecer que considerava a hipótese de que talvez tudo o que é 
sugado para um buraco negro não é completamente destruído e que 
poderia haver um caminho para sair de um buraco negro através de 
um outro universo. 
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Caso Hawking esteja correto, ele estaria mencionando os buracos de 
minhoca, e não os buracos negros, pois quando um buraco negro 
está conectado à um buraco branco, esse conjunto passa a se 
chamar buraco de minhoca, e a massa dos materiais que o buraco 
negro conseguir “ devorar “ não será incorporada à ele, e sim 
expelida no buraco branco. 

Atualmente, não existe uma prova
da existência de buracos brancos. 
Embora o conceito de buraco 
negro tenha surgido em bases
teóricas, há indícios de que no 
centro da própria Via Láctea deve 
haver um buraco negro com 
mais de 2 milhões de massas 
Solares, chamado de Sagittarius A.
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ANO-LUZ

Apesar de termos familiaridade com as unidades no dia a dia, 
como o metro ou o quilômetro, existem situações em que estas 
não são tão eficientes. Por exemplo, para medir as distâncias 
entre os astros, o quilômetro não é muito apropriado, pois estas 
distâncias são extremamente grandes. 

Assim, usa-se outra unidade de 
medida para realizar essas 
medições, denominada ano-luz. 
O ano-luz é uma unidade de 
distância utilizada na astronomia 
e simplificando, é a distância que
a luz percorre, no vácuo, durante um ano.
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Para calcular quanto vale a distância de 1 ano-luz é necessário 
saber a velocidade da luz no vácuo, que é 299792,458 km/s, 
(aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo) e 
considerar que o tempo de um ano, de acordo com o calendário 
gregoriano, é de 365 dias. 

Agora basta transformar os dias do calendário gregoriano em 
segundos e multiplicar pela velocidade da luz no vácuo. Assim 
teremos a informação de que um ano-luz é 9.460.536.068, 016 
km (9,46 trilhões de quilômetros).

Geralmente, pela presença da palavra ano, essa grandeza é 
confundida como sendo unidade de tempo, mas ano-luz é uma 
unidade de distância e pode ser definida como a distância 
percorrida pela luz no tempo de um ano.
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A tabela abaixo mostra a distância entre o nosso planeta e alguns 
lugares no universo em duas unidades:

Para se ter noção da imensidão do universo, perceba que, 
viajando na velocidade da luz, para chegar ao centro de nossa 
galáxia o tempo gasto seria de aproximadamente 23 milhões de 
anos!

A luz percorre a distância da Lua ao planeta Terra em cerca de 1 
segundo. Apesar de ser o corpo celeste mais perto da Terra, a 
distância entre a Lua e o nosso planeta é de 384 mil quilômetros.
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A TEORIA DA RELATIVIDADE GERAL

Albert Einstein era famoso por muitas coisas, mas a sua maior idéia 
foi a teoria da relatividade. Ele mudou para sempre a nossa 
compreensão do espaço e do tempo.

Mas afinal, o que é relatividade? Resumidamente , é a noção de 
que as leis da física são as mesmas em todos os lugares. Nós aqui 
na Terra obedecemos as mesmas leis da luz e da gravidade como 
alguém em qualquer lugar do universo.

Diferentes telespectadores vão ver eventos do tempo e espaço de 
forma diferente. O que para nós é um milhão de anos pode ser 
apenas um piscar de olhos para alguém voando em um foguete de 
alta velocidade ou caindo em um buraco negro. Tudo é relativo.
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A relatividade especial veio primeiro e baseia-se no fato de que 
a velocidade da luz é constante para todos. Isso pode parecer 
bastante simples, mas tem conseqüências de longo alcance.

Einstein chegou a esta conclusão em 1905, após a provas 
experimentais mostrarem que a velocidade da luz não se alterava 
enquanto a Terra girava em torno do Sol. Este resultado foi 
surpreendente para os físicos, porque a velocidade da maioria das 
outras coisas não depende de qual direção o observador está se 
movendo. Se você dirige seu carro ao lado de uma estrada de 
ferro, um trem vindo em direção a você parecerá estar se 
movendo muito mais rápido do que se ambos estivessem 
seguindo na mesma direção.

Einstein disse que todos os observadores vão medir a velocidade 
da luz em 299.792.458 metros por segundo, não importa o quão 
rápido e em que direção eles estejam se movendo.
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“Mas se você está em uma nave espacial que está viajando à 
velocidade da luz, e você acende os faróis, nada aconteceria?” A 
resposta é que os faróis ligariam normalmente, mas apenas a 
partir da perspectiva de alguém dentro da nave espacial. Para 
alguém do lado de fora observando a nave voar, os faróis 
pareceriam desligados: a luz sai, mas leva uma eternidade para os 
feixes chegarem à frente da nave espacial.

Estas versões contraditórias surgem porque réguas e relógios não 
são as mesmas para diferentes observadores. Se a velocidade da 
luz é para ser mantida constante como Einstein disse, então o 
tempo e o espaço não podem ser absolutos; eles devem 
ser subjetivos. Por exemplo, uma nave espacial de 100 metros de 
comprimento viajando a 99,99 por cento da velocidade da luz 
apareceria com 30 cm de comprimento para um observador 
estacionário, mas continuaria com seu comprimento normal para 
as pessoas a bordo.
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Talvez ainda mais estranho é que o tempo passa mais devagar 
conforme mais rápido algo se move. Por exemplo: se há dois irmãos 
gêmeos na Terra, e um deles decide ir fazer uma viagem em uma 
espaçonave muito rápida para alguma estrela distante e depois 
voltar, a pessoa que foi voltará muito mais jovem do que seu irmão 
que ficou na Terra. 

Esse é o famoso Paradoxo dos 
Gêmeos. Vale frisar que essa 
relação entre maior velocidade/
tempo mais devagar é válida não
somente para quando algo se 
move muito rápido, mas sim em 
qualquer velocidade. Claro que 
não podemos perceber isso no nosso dia-a-dia pois nossas 
velocidades ainda são muito lentas, até mesmo em nossos foguetes.
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Um outro ponto desfavorável seria que, quanto mais rápido um 
objeto se move, mais massivo ele se torna. Na verdade, nenhuma 
nave espacial jamais poderia atingir 100% da velocidade da luz, 
porque a sua massa iria crescer até ao infinito.

Esta relação entre a massa e a 
velocidade é muitas vezes 
Expressa como uma relação 
entre a massa e energia: 
E = mc ^ 2, onde E é a energia,
m é a massa e c é a velocidade

Einstein não estava satisfeito e decidiu perturbar ainda mais a 
nossa compreensão do tempo e do espaço. Ele passou a 
generalizar sua teoria, incluindo aceleração e descobriu que esta 
distorce a forma do tempo e do espaço. 
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Isto por si só não era tão revolucionário, mas quando Einstein 
elaborou a matemática complexa (que levou 10 anos), ele 
descobriu que o espaço e o tempo são curvos perto de um objeto 
de grande massa, e essa curvatura é o que experimentamos como 
a força da gravidade.
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É difícil imaginar a geometria curva da relatividade geral, mas 
quando pensamos no espaço-tempo como uma espécie de tecido, 
em seguida, um objeto massivo estica o tecido circundante de 
modo que qualquer coisa que passa nas proximidades não segue 
uma linha reta. É como imaginar o espaço-tempo sendo uma cama 
elástica, e sobre ela bolas de boliche, que seriam estrelas ou 
planetas. Quanto mais pesado um objeto é, mais ele distorce esse 
tecido.

Einstein explica que, se você colocar
algo grande e pesado, com muita 
massa , no espaço, ele vai se dobrar 
ao redor dessa massa, formando 
uma cavidade profunda que se 
parece com o buraco sem fundo 
criado na cama elástica pelas bolas 
de boliche.
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ONDAS GRAVITACIONAIS

Albert Einstein, com as explicações da Teoria da Relatividade em 
1905, trouxe uma revolução para a Física, mostrando que o 
universo é extremamente complexo e esconde muitos mistérios.

Uma das suposições desse célebre físico foi comprovada no início 
de fevereiro de 2016: as ondas gravitacionais foram finalmente 
detectadas. Esse fato pode nos trazer futuramente inúmeros 
benefícios, como novas tecnologias e uma compreensão mais 
exata de elementos cósmicos. 125



Devido a grandes explosões em nosso Universo, como asteróides 
colidindo com planetas, explosões de estrelas em fase final, ou até 
mesmo a colisão entre galáxias ou buracos negros, as vibrações 
dessas explosões em nossa malha espaço-tempo geram ondas, 

ondas gravitacionais, que, comparadas às demais radiações 
existentes, são extremamente sutis e de difícil detecção, isso 
porque a gravidade é a mais fraca das forças fundamentais (força 
magnética, força elétrica, forças nucleares e força gravitacional). 
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A observação das ondas gravitacionais foi feita por meio de dois 
enormes detectores que ficam um em Washington e outro em 
Louisiana, nos Estados Unidos. Os aparelhos de observação LIGO 
(Laser interferometer gravitational-Wave observatory –
Observatório de ondas gravitacionais por interferômetro a 
laser) funcionam a partir de interferômetros com quatro 
quilômetros de comprimento, que são conjuntos de espelhos que 
desviam feixes de laser até colidirem em um detector e são 
extremamente sensíveis em virtude da grande distância mantida 
entre a fonte de luz e os detectores.  
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Assim sendo, qualquer alteração causada pela passagem das ondas 
gravitacionais será identificada por meio de desvios gerados no 
laser. Para evitar que as detecções sejam fruto de outras 
interferências, como abalos sísmicos, os físicos responsáveis pelo 
projeto desenvolveram uma espécie de 
amortecedor com alta capacidade de 
absorção de impactos.

Essa descoberta consolida a teoria de 
Einstein e permite-nos dar mais um passo 
em direção a um maior conhecimento a 
respeito do universo, possibilitando-nos 
entender fenômenos que não são 
observados por meio da luz. As ondas 
gravitacionais são uma espécie de 
partitura do espaço-tempo, pois permitem
a compreensão sobre os instrumentos envolvidos na sinfonia.
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A FÍSICA QUÂNTICA

Escolha o momento para pensar na Física quântica. Não pode ser 
qualquer um. De preferência à noite, descansado(a), relaxado(a). 
Apague todas as luzes. Relaxe. De preferência num sofá, numa 
cama. Assegure-se de que não há ruídos nem sons de qualquer 
natureza à sua volta. Antes, porém, lembre-se que para explicar o 
Universo onde estamos os físicos (teóricos) começaram por 
teorias. Se essas teorias explicassem o universo que viemos, seriam 
consideradas e aceitas. Se houvesse falhas seriam revistas ou até 
mesmo esquecidas.

Feche agora os seus olhos sem apertá-los. O que vê? Nada!
Não vê nada! Pior ainda, não tem nem noção de profundidade, de 
espaços, comprimento largura e altura. Com um pouco de 
abstração poderá sentir que o tempo também não existe. Isto é 
muito parecido com o que existia “antes” do início deste Universo.
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Se esperar, de olhos fechados, por um bom tempo, verá que 
começam a aparecer alguns sinais de que algo existe nessa 
escuridão, e pode ver alguns pontos de tonalidade diferente, talvez 
uma estrela, um ponto de luz. 

Vamos chamar a esse “nada” de “falso vácuo”, porque o vácuo 
verdadeiro não o conseguimos fazer ainda. Por melhores que 
sejam os nossos instrumentos ou que o espaço fora da Terra seja 
considerado como vácuo, há sempre uma partícula, um raio de luz, 
e isso, como é matéria ou energia, não permite o vácuo total ou 
verdadeiro. Desse vácuo verdadeiro nada poderia emergir, 
aparecer. No falso vácuo, pode.
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O que a Física Quântica nos diz é que nesse “nada” a que 
chamamos de “falso vácuo”, poderia materializar-se uma partícula, 
até um ônibus ou coisa maior. A probabilidade de aparecer um 
ônibus seria tão infinitamente menor do que aparecer uma 
partícula, que, se esperássemos uma eternidade poderíamos 
correr o risco de jamais o vermos materializar-se.

Chamemos a esse “nada” que sabemos agora ser o “falso vácuo” 
de Campo. Campo é uma região, um local, onde atuam forças. 

Peter Higgs, um físico teórico britânico, 
imaginou que esse campo, sujeito a 
forças, completamente instáveis, 
Pudesse gerar uma partícula, a menor 
possível, chamada de bóson de Higgs. 
Esse campo de “nada” passou a ser 
chamado de “campo de Higgs”. 
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Recentemente, no Grande Colisor de Hádrons em Genebra, 
descobriu-se que Higgs estava certo! A partícula de Higgs existe 
realmente e é a constituinte de toda a matéria que conhecemos.  

Numa dessas flutuações dos campos de Higgs formou-se uma 
pequeníssima esfera com algumas “protuberâncias”. O diâmetro 
dessa pequena esfera era ainda menor do que o diâmetro de um 
átomo atual. Ele inflou e deu origem a todo o Universo que 
conhecemos e o que sabemos existir, muitas e muitas vezes maior. 
Tantas que podemos até julgá-lo infinito!

Mas resumindo, a Física Quântica nada mais é, do que um ramo 
teórico da ciência que estuda todos os fenômenos que acontecem 
com as partículas atômicas e subatômicas, ou seja, que são iguais 
ou menores que os átomos, como os elétrons, os prótons, as 
moléculas e os fótons, por exemplo.
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A TEORIA DAS CORDAS

Apesar do sucesso das teorias mencionadas anteriormente, elas 
deixaram algumas questões em aberto. Primeiramente, a 
Relatividade Geral não consegue explicar a teoria do Big Bang nem 
o comportamento dos buracos negros. Em segundo lugar, a Física 
Quântica não oferece uma explicação satisfatória para a gravitação.

A Teoria das Cordas foi desenvolvida 
na tentativa de unificar essas duas 
principais teorias da Física Moderna. 
Ela começou a ser desenvolvida em 
1919, por Theodor Kaluza, e 
continuou evoluindo por Edward 
Witten entre 1994 e 1997.
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Se você observar um deserto, em certa altura, o que você verá será 
um espaço contínuo cuja cor dependerá da coloração da areia que 
o compõe. Mas se você chegar perto desse deserto, verá que ele é 
formado por minúsculos grãos de areia. 

Esses grãos, por sua vez, são constituídos por partículas ainda 
menores que são invisíveis a olho nu: os átomos. Estes têm sua 
estrutura formada  por elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e 
nêutrons formam-se de partículas elementares chamadas  de 
Quarks. É até esse ponto que vai a Física convencional. A Teoria das 
Cordas vai um pouco mais além.
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De acordo com a Teoria das Cordas, os quarks são formados por 
pequenos filamentos de energia semelhantes a pequenas cordas 
vibrantes, daí o nome dado à teoria. Essas cordas estariam 
vibrando em diferentes padrões, com freqüências distintas, 
produzindo as diferentes partículas que compõem o nosso mundo.

Para facilitar a compreensão, 
podemos fazer uma analogia entre
essas cordas e as cordas de um 
violão: da mesma forma que as 
diferentes vibrações das cordas de
violão produzem sons diferentes, 
as vibrações desses pequenos 
filamentos de energia produzem 
partículas diferentes.
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Ao afirmar que tudo que forma o universo é constituído de uma 
única forma, a teoria das cordas consegue unificar todas as teorias 
da Física. Já que todas as partículas que formam a matéria são 
formadas por apenas uma entidade, todas elas podem ser 
explicadas por apenas uma teoria. É por isso que a teoria das 
cordas também pode ser chamada de teoria de todas as coisas ou 
a Teoria de Tudo. 

A principal conseqüência da Teoria das Cordas está na sua 
demonstração matemática: ela não funciona em um universo com 
três dimensões espaciais, mas, sim, em um com dez dimensões de 
espaço e uma de tempo! 

Isso quer dizer que, se a teoria for comprovada, existem 
sete dimensões espaciais que não conseguimos perceber e que vão 
além da altura, comprimento e largura. Isso representa uma nova 
visão do universo bem diferente do que já conhecemos.
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A teoria das cordas já causou grande impacto em diversas áreas, 
como a matemática, o estudo do universo e na forma como os 
físicos interpretam experiências, sugerindo novas abordagens e 
possibilidades. 

Esses são apenas alguns elementos básicos para entender a Teoria 
das Cordas, uma das teorias mais complexas já criadas e que está 
em constante evolução e apesar de todos os avanços já 
apresentados, a Teoria das Cordas é, ainda, apenas uma idéia e 
não pode ser demonstrada experimentalmente. 

E por falta de experimentos, essa teoria ainda não pode ser 
comprovada, mas espera-se que com o avanço das pesquisas em 
torno dos aceleradores de partículas, seja possível comprová-la nos 
próximos anos.
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O GRANDE COLISOR DE HÁDRONS

Há 100 metros de profundidade, sob a fronteira entre a França e a 
Suíça, existe uma gigantesca máquina que pode nos revelar os 
segredos do universo. O LHC (Large Hadron Collider) começou a 
ser construído em 1998 com a colaboração de mais de 100 países, 
conta com um túnel de 27 km de circunferência, ao custo de 
aproximadamente 7,5 bilhões de euros
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Esta máquina é o mais poderoso acelerador de partículas do 
mundo, o Large Hadron Collider (Grande Colisor de Hádrons) ficou 
famosa pela descoberta do, há muito procurado, bóson de Higgs 
em 2012.  Mais de 12 mil cientistas estão tentando explorar as 
questões mais profundas e mais estranhas da física de partículas. O 
que eles vão encontrar, é uma incógnita, mas vamos tentar 
entender como este colisor funciona.
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Este grande experimento começa em uma garrafinha de hidrogênio 
que é onde estão os prótons que serão acelerados. Um 
equipamento chamado Duoplasmatron gera uma descarga elétrica 
nos átomos de hidrogênio arrancando deles o seu único elétron, 
deixando livre o seu próton correspondente.

Saindo do Duoplasmatron, os prótons passam por 4 estágios de 
aceleração até chegar a galeria do LHC. O colisor ocupa um túnel 
circular de cerca de 27 km de circunferência e é revestido com 
diferentes tipos de ímãs supercondutores com uma série de 
estruturas de aceleração para aumentar a energia das partículas ao 
longo do caminho.

Desta forma, dois feixes de prótons viajam ao redor do túnel em 
direções opostas. Lá, essas partículas se movimentam próximo da 
velocidade da luz, dando 11 245 voltas no túnel a cada segundo.

140



Para que mantenham essa velocidade, elas são guiadas em torno 
do acelerador por um forte campo magnético mantido por 
eletroímãs supercondutores que precisam ser refrigerados por 
hélio líquido para que se mantenham a temperatura de -271,3 °C
Milhares de ímãs de diferentes variedades e tamanhos são usados 
para direcionar os feixes ao redor do acelerador. 

Pouco antes da colisão, um destes ímãs faz uma aproximação das 
partículas, aumentando as chance delas colidirem. Para se ter uma 
ideia, fazê-las colidir é semelhante a disparar duas agulhas a 10 km 
de distância uma da outra para que elas se encontrem.
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No interior do colisor há detectores construídos de maneira 
específica para realizar diferentes tipos de estudos. As colisões são 
previstas para ocorrerem em quatro locais ao redor do túnel que 
correspondem à posição dos 
quatro detectores de partículas 
do LHC. São eles: o ATLAS, que é
um detector de uso geral, usado
para procurar fenômenos que 
estejam além do Modelo Padrão
da Física, o CMS, também de uso 
geral, utilizado para caçar o 
bóson de Higgs e procurar por 
pistas sobre a natureza da matéria
escura, o ALICE, que está 
estudando uma forma de “fluido” da matéria chamado de plasma 
quark-glúon que existiu logo após o Big Bang, e LHCb que está 
investigando a antimatéria.
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A famosa teoria de Einstein, E = mc², define que a energia pode ser 
convertida em massa e vice-versa. Assim, a energia de dois prótons 
colidindo pode se combinar e se converter em novas partículas 
maciças, como os quarks up, down, strange, charm, bottom e top. 
O quark top é a mais pesada partícula do mundo subatômico. 

Ele é instável, o que o faz decair rapidamente em quarks up ou 
down, que são geralmente estáveis e mais comuns no universo. 
Strange, charm e bottom também são quarks instáveis que só 
podem ser produzidos em colisões de alta energia.

Essas partículas subatômicas se afastam do ponto de colisão. Desta 
maneira, os detectores podem medir suas propriedades, incluindo 
posições no espaço, energia, força, massa e carga. Os físicos usam 
estas informação para deduzir a identidade das partículas criadas 
no momento da colisão e vasculhar os dados para anomalias que 
podem indicar algo inteiramente novo.
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A ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL

Conhecida como ISS (International Space Station), é a maior 
estrutura já montada no espaço pelo homem. Produto do esforço de 
15 países, a ISS é um moderno laboratório para observação da Terra 
e realização de experimentos em ambiente de baixa gravidade.
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A montagem da ISS iniciou-se em 1998 e foi oficialmente 
terminada em 8 de junho de 2011. 
Com um custo de aproximadamente
150 bilhões de dólares, a Estação
Espacial foi montada pedaço por 
pedaço, e a maioria dos módulos que 
a constituem foram fornecidas pelos 
Estados Unidos e pela Rússia. A ISS é 
monitorada pela NASA e agências espaciais da Rússia, Japão, União 
Européia e Canadá. 

A ISS possui 109 metros de largura, 73 metros de comprimento, 20 
metros de altura e uma massa de 450 mil quilos. A ISS está 
orbitando a uma altura aproximada de 400 km da superfície 
terrestre, com uma velocidade de aproximadamente 28.000 km/h, 
o que lhe confere um período de translação ao redor da Terra de 
90 minutos (1,5 hora). O espaço destinado à habitação tem um 
volume equivalente ao interior de dois aviões 747. 145



Os elementos que compõem a Estação  Espacial Internacional
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Pelo menos três veículos de transporte, o ônibus espacial, a nave 
russa Soyuz e o foguete russo Próton se encarregaram da montagem 
dos diversos componentes da estação espacial em órbita de Terra.

No mínimo, três e, no máximo, seis astronautas habitam a ISS 
permanentemente desde 2000. Em abril de 2017, a americana Peggy 
Whitson tornou-se a pessoa que passou mais tempo na estação, 
permanecendo em órbita por mais de 534 dias. Em 2006, o 
brasileiro Marcos César Pontes esteve na ISS e tornou-se o primeiro 
astronauta brasileiro, segundo sul-americano e primeiro lusófono 
(onde a língua oficial ou dominante é o português) a estar na ISS.

A Estação Espacial Internacional pode ser vista a olho nu de qualquer 
lugar do Brasil! Por meio da plataforma Spot The Station, você pode 
inserir o nome de sua cidade e ver a data, o horário, o tempo de 
visibilidade e a posição no céu da ISS.

147



OS FOGUETES

Um foguete espacial é uma máquina que se desloca expelindo atrás 
de si um fluxo de gás a alta velocidade. Por 
conservação da quantidade de movimento
(massa multiplicada por velocidade), o foguete 
desloca-se no sentido contrário com velocidade 
tal que, multiplicada pela massa do foguete, o 
valor da quantidade de movimento é igual ao 
dos gases expelidos.

Um foguete é constituído por uma estrutura, 
um motor de propulsão por reação e uma 
carga útil. A estrutura serve para albergar os 
Tanques de combustível e oxidante 
(comburente) e a carga útil. Chama-se também
"foguete" ao motor de propulsão apenas. 148



Existem várias formas de forçar os gases de escape para fora do 
foguete com energia suficiente para conseguir propulsionar o 
foguete para a frente (isto é, vários tipos de motor de foguete). O 
tipo mais comum, que inclui todos os foguetes espaciais que existem 
atualmente e que voaram até hoje, são os chamados foguetes 
químicos, que funcionam libertando a energia química contida no 
seu combustível através de processo de combustão.

149



Existem, no entanto, outros tipos de motor, por exemplo 
os motores nucleares térmicos, que sobre aquecem um gás até altas 
temperaturas, utilizando o calor gerado por reações nucleares, em 
especial através do processo de fissão nuclear, onde o combustível 
nuclear é bombardeado com neutrões, levando a fissão do núcleos 
dos átomos. Esse gás é depois expandido na tubeira tal como nos 
foguetes químicos.

O princípio de funcionamento do motor de foguete baseia-se na
terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, que diz que "a toda 
ação corresponde uma reação, com a mesma intensidade, mesma 
direção e sentido contrário“. Imaginemos uma câmara fechada onde 
exista um gás em combustão. 

A queima do gás irá produzir pressão em todas as direções. A câmara 
não se moverá em nenhuma direção pois as forças nas paredes 
opostas da câmara irão se anular. 150



Se introduzirmos um bocal na câmara, onde os gases possam 
escapar, haverá um desequilíbrio. A pressão exercida nas paredes 
laterais opostas continuará não produzindo força, pois a pressão de 
um lado anulará a do outro. Já a pressão exercida na parte superior 
da câmara produzirá empuxo, pois não há pressão no lado de baixo 
(onde está o bocal).

Assim, o foguete se deslocará 
para cima por reação à pressão
exercida pelos gases em 
combustão na câmara de 
combustão do motor. Por isto, 
este tipo de motor é chamado 
de propulsão por reação. Como 
no espaço exterior não há oxigênio para queimar com o 
combustível, o foguete deve levar, armazenado em tanques, não só 
o propelente (combustível), mas também o oxidante (comburente).151



Quanto ao tipo de combustível usado, existem três tipos de 
foguetes:

Foguete de combustível líquido - em que o propelente e 
o oxidante estão armazenados em tanques fora da câmara de 
combustão e são bombeados e misturados na câmara onde entram 
em combustão;

Foguete de combustível sólido - em que ambos, propelente e 
oxidante, estão já misturados na câmara de combustão em estado 
sólido.

Foguete de combustível híbrido - em que propelente e oxidante 
estão em câmaras separadas e em estados diferentes: líquido/sólido 
ou gasoso/sólido. Atualmente, encontra-se em estado de testes em 
países como Estados Unidos e Brasil. 
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O foguete convencional deverá passar por alguns avanços nos 
próximos anos, embora ainda deva ser o maior responsável, por 
muito tempo, pelo envio de astronautas e satélites artificiais ao 
espaço. A adoção de veículos reutilizáveis, como o Ônibus Espacial 
(em Portugal: Vaivém Espacial) da NASA, deve ampliar-se. Os Ônibus 
Espaciais decolam como um foguete convencional, mas pousam 
como aviões, graças à sua aerodinâmica especial.

Outra possibilidade de avanço na tecnologia de motores de foguetes 
é o uso de propulsão nuclear, em que um reator nuclear aquece um 
gás, produzindo um jato que é usado para produzir empuxo. Ou 
ainda a idéia de construir um foguete em forma de vela que seria 
acelerado pelo vento solar, o que permitiria maior velocidade e 
viagens a distâncias maiores. Mas ainda isso só esta no papel, nossa 
tecnologia ainda não permite tal feito.

Veja nas próximas páginas a maioria dos foguetes já construídos. 153
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ÔNIBUS ESPACIAL

O ônibus espacial foi um sofisticado veículo parcialmente reutilizável 
usado pela NASA como veículo lançador de satélites, nave para suas 
missões tripuladas de reparos de aparelhos em órbita no espaço e 
reabastecimento da Estação Espacial Internacional. 

Ele tornou-se o sucessor da nave Apollo usada durante o Projeto 
Apollo. O ônibus espacial foi lançado pela primeira vez em 1981 e 
realizou sua última missão em 2011. Eles foram usados em um total 
de 135 missões desde 1981 até 2011, todos sendo lançados 
do Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida. 

Nas suas missões foram lançados inúmeros satélites, sondas 
interplanetárias, e o Telescópio espacial Hubble; também realizou 
experimentos científicos em órbita e participou da construção e 
manutenção da Estação Espacial Internacional. 157



No tempo total, a frota de ônibus realizou 1322 dias, 19 horas, 21 
minutos e 23 segundos de missões espaciais. O ônibus espacial era 
constituído por um orbitador (OV), um par de recuperáveis foguetes 
de combustível sólido (SRBs), e um tanque externo descartável (ET) 
contendo hidrogênio líquido e oxigênio líquido. O ônibus espacial era 
lançado verticalmente, como um foguete convencional.
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No tempo total, a frota de ônibus realizou 1322 dias, 19 horas, 21 
minutos e 23 segundos de missões espaciais. O ônibus espacial era 
constituído por um orbitador (OV), um par de recuperáveis foguetes 
de combustível sólido (SRBs), e um tanque externo descartável (ET) 
contendo hidrogênio líquido e oxigênio líquido. O ônibus espacial era 
lançado verticalmente, como um foguete convencional.

O primeiro orbitador, Enterprise, foi construído para aproximação e 
aterrissagens testes e não tinha capacidade orbital. Quatro 
orbitadores totalmente operacionais foram inicialmente 
construídos: Columbia, Challenger, Discovery e Atlantis. Destes, 
Challenger e Columbia foram destruídos em acidentes de missões 
em 1986 e 2003, respectivamente, em que um total de catorze 
astronautas morreram. Um quinto orbitador operacional, Endeavour, 
foi construído em 1991 para substituir o Challenger. Os ônibus 
espaciais foram retirados de serviço após a conclusão de vôo final do 
Atlantis em 21 de julho de 2011. 159



O ônibus espacial é constituído por três partes:
Um orbitador, conhecido também como módulo, com aspecto 
externo semelhante ao de uma aeronave, um tanque de combustível 
externo e dois foguetes propulsores de combustível sólido, não 
descartáveis, muito potentes, conhecidos também como SRB, 
fixados temporariamente no tanque de combustível externo.
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SONDAS ESPACIAIS

A humanidade conseguiu vencer a gravidade, pisar na Lua e até 
construir estações espaciais. Entretanto, todas essas conquistas, 
apesar de surpreendentes, são apenas uma gota no oceano do 
Universo. O espaço fora da Terra é tão grande que, muito 
provavelmente nunca poderemos conhecê-lo por completo.

O nosso Sistema Solar sozinho possui inúmeros mistérios para serem 
desvendados por muitos séculos. E apesar de ainda não podermos ir 
muito longe, enviamos naves espaciais não-tripuladas para coletar 
informações sobre nossos planetas vizinhos, além de satélites, 
asteróides e cometas. Elas carregam vários equipamentos de 
laboratório e câmeras fotográficas para fazer medições e enviar 
imagens para a Terra. Essas naves são chamadas sondas espaciais e 
são fundamentais para a exploração espacial.
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As primeiras sondas foram lançadas ao espaço pelas agências 
espaciais da antiga União Soviética e dos Estados Unidos no final da 
década 1950. Mais recentemente, as agências européia, japonesa, 
chinesa e indiana também enviaram sondas ao espaço.
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Já foram enviadas sondas para todos os planetas do Sistema Solar –
além do próprio Sol, da Lua e de alguns cometas. Marte tem 
recebido várias visitas, e isso é fácil de entender. O planeta vermelho 
pode ser o próximo destino para viagens tripuladas. Mas, antes disso 
ser possível é importante saber o máximo sobre nosso vizinho 
espacial.

Existem sondas específicas para cada tipo de missão exploratória. A 
sonda de sobrevôo passa perto de um planeta ou outro corpo 
celeste e tira fotos ou faz análises com instrumentos. A sonda orbital 
entra na órbita de um astro e fica ali por algum tempo, funcionando 
como um satélite artificial.

A sonda de aterrissagem pousa na superfície de um astro para fazer 
suas análises, podendo carregar um veículo. A sonda veicular é capaz 
de se mover, pode ser um jipe robótico ou outro tipo de veículo.
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Algumas sondas – como as Voyager 1 e 2 (lançadas em 1977) – hoje 
estão fora do Sistema Solar. Mas, antes disso, elas enviaram dados 
sobre planetas distantes, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, 
sobre os quais tínhamos pouco conhecimento. 

As Sondas Voyager levam consigo 
um disco de ouro com várias 
Informações da Terra. O conteúdo 
dos discos foi selecionado por um 
comitê da NASA chefiado por
Carl Sagan. Sagan e seus colegas 
reuniram 115 imagens e vários sons 
naturais, como o registro sonoro de 
trovões, vento, ondas do mar, e 
cantos de pássaros e baleias. Além 
disso, foi incluída uma coletânea musical com obras de diferentes 
épocas e culturas e saudações em 55 línguas diferentes.
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Abaixo, uma relação com as Sondas mais importantes para a 
Astronomia.

Voyager 1 é uma sonda espacial norte-americana lançada ao espaço 
em 5 de setembro de 1977 para estudar Júpiter e Saturno, e 
posteriormente, o espaço interestelar.  A sonda encontra-se 
atualmente fora do Sistema Solar e foi a primeira a deixar o nosso 
sistema.
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Voyager 2 é uma nave robótica norte-americana lançada 
pela NASA a 20 de Agosto de 1977 da Estação da Força Aérea de 
Cabo Canaveral, na Flórida. Aproximou-se dos quatro planetas 
gigantes do Sistema Solar, produzindo valiosíssimos resultados 
científicos e as melhores fotografias daqueles corpos e dos seus 
satélites obtidas até então. Tornou-se o quarto artefato humano a 
ultrapassar a órbita de Plutão em 1989.
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Sonda down consiste numa nave espacial norte-americana, que foi 
lançada pela NASA a 27 de Setembro de 2007 e que será gerenciada 
pelo Laboratório de jato-propulsão – JPL, do estado da Califórnia, 
Estados Unidos. Tem a finalidade de examinar os planetas anões 
Ceres e Vesta. Esses corpos celestes pertencem ao Cinturão de 
Asteróides situados entre Marte e Júpiter.
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Sonda Juno é uma sonda espacial da NASA atualmente orbitando o 
planeta Júpiter. Foi lançada do Cabo Canaveral, na Flórida, em 5 de 
agosto de 2011, sobre um foguete Atlas V, e entrou em uma órbita 
polar ao redor do planeta em 5 de julho de 2016. Seu objetivo 
primário é investigar a origem e evolução de Júpiter. Para isso, possui 
nove instrumentos científicos, que tão estudar a composição do 
planeta, sua distribuição de massa, atmosfera, campos gravitacionais 
e magnéticos e as regiões polares da magnetosfera jupteriana.
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A Sonda Cassini foi uma missão espacial não-tripulada enviada em 
missão ao planeta Saturno e seu sistema de luas. Um projeto 
conjunto da NASA, ESA (Agência Espacial Européia) e ASI (Agência 
Espacial Italiana), ela consistia
de dois elementos principais, 
o orbitador Cassini e a sonda
Huygens. Lançada ao espaço 
em 15 de outubro de 1997, 
ela entrou em órbita de 
Saturno em 1 de julho de 2004
e continuou em operação até 
15 de setembro de 2017, 
estudando o planeta, seus
satélites naturais, a heliosfera
e testando a Teoria da Relatividade. Entre as muitas descobertas da 
esta ambientes potencialmente habitáveis nas luas de Saturno, 
incluindo um oceano de subsuperfície de água em Enceladus.
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A Sonda New Horizons é uma missão não-tripulada da NASA para 
estudar o planeta-anão Plutão e o Cinturão de Kuiper. Ela foi a 
primeira espaçonave a sobrevoar Plutão, e a fotografar suas 
pequenas luas Caronte, Nix, Hydra, Cérbero e Estige em 14 de julho 
de 2015, após cerca de nove anos e meio de viagem interplanetária. 
O principal objetivo desta missão é caracterizar globalmente a 
geologia de Plutão e suas luas, além de mapear suas superfícies.
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A Sonda Kepler  consistiu em um observatório espacial projetado 
pela NASA que procurou por planetas com características habitáveis 
fora do Sistema Solar por nove anos e meio. A sonda observou as 
100.000 estrelas mais brilhantes do céu, a fim de detectar alguma 
ocultação periódica de uma estrela por um de seus planetas. 

Ao todo, Kepler foi responsável pela descoberta de 2.720 
exoplanetas. Em 30 de outubro de 2018, a NASA anunciou a 
aposentadoria da sonda devido ao esgotamento do seu sistema de 
controle de reação, e a missão foi considerada encerrada. 

Kepler não permaneceu em órbita da Terra, mas sim em uma órbita 
de perseguição à órbita solar da Terra, a fim de que a Terra não 
oculte estrelas que estejam sendo observadas pelo observatório, 
além de este ficar distante das luzes da Terra. O observatório foi 
lançado em 6 de março de 2009 pesando cerca de 995 kg.
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Kepler foi responsável pela descoberta de 2.662 planetas e registrou 
mais de 530 ml estrelas e 61 Supernovas. Dentre os seus maiores 
feitos se destacam: A descoberta do primeiro planeta rochoso, 
chamado Kepler-10b, a descoberta da estrela batizada de Kepler-11, 
a 2 000 anos-luz da Terra, que é bem parecida com o Sol e a 
descoberta do planeta mais parecido com a Terra encontrado até 
hoje batizado de Kepler 452b. Ele é muito parecido à Terra, porém é 
maior tendo cerca de 5 vezes a massa da Terra.
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A Sonda Tess é um projeto de telescópio espacial liderado 
pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts para o programa de 
pequena exploração da NASA. TESS juntamente com quatro outras 
missões, foi escolhido para desenvolvimento em 5 de 
abril de 2013 como uma missão de astrofísica no programa 
"Explorer". A TESS foi finalmente lançada em um foguete da SpaceX, 
o Falcon 9, da base de lançamento SLC-40 na Estação da Força Aérea 
de Cabo Canaveral em 18 de abril 2018.

O principal objetivo da missão do TESS é pesquisar mais de 200.000 
estrelas, as mais brilhantes perto da Terra, procurando exoplanetas 
em trânsito durante um período de dois anos. TESS examinará 
sistematicamente 85% do céu visto da Terra, concentrando-se nas 
estrelas visíveis no hemisfério norte durante um ano e no hemisfério 
sul no ano seguinte. O projeto TESS utilizará uma série de câmeras 
de campo amplo para realizar uma pesquisa em todo o céu. 
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Com TESS, será possível estudar a massa, tamanho, densidade e 
órbita de um grande grupo de pequenos planetas, incluindo uma 
amostra de mundos rochosos em zonas habitáveis de suas estrelas 
hospedeiras. O TESS fornecerá alvos principais para uma 
caracterização adicional pelo Telescópio Espacial James Webb, bem 
como outros grandes telescópios terrestres e espaciais do futuro.
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O TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE

Em inglês Hubble Space Telescope - HST é um satélite astronômico 
artificial não tripulado que transporta um grande telescópio para 
a luz visível e infravermelha. Foi lançado pela agência espacial 
estadunidense - NASA - em 24 de abril de 1990, a bordo do ônibus 
espacial (em Portugal, vaivém espacial) Discovery (missão STS-31). 
Este telescópio já recebeu várias visitas espaciais da NASA para a 
manutenção e para a substituição de equipamentos obsoletos ou 
inoperantes. 

O telescópio é a primeira missão da NASA pertencente aos Grandes 
Observatórios Espaciais - (Great Observatories Program), consistindo 
numa família de quatro observatórios orbitais, cada um observando 
o Universo em um comprimento diferente de onda, como a luz 
visível, raios gama, raios-X e o infravermelho. 
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Pela primeira vez se tornou possível ver mais longe do que 
as estrelas da nossa própria galáxia e estudar estruturas do Universo 
até então desconhecidas ou pouco observadas. O Hubble, de uma 
forma geral, deu à civilização humana uma nova visão do universo e 
proporcionou um salto equivalente ao dado pela luneta de Galileu 
Galilei no século XVII.
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O Hubble tem ajudado a resolver alguns antigos problemas da 
astronomia, bem como revelado novos resultados que exigiram 
novas teorias para explicá-los. 

Entre suas principais conquistas está a medição das distâncias 
das estrelas gigantes com precisão inédita e, com isso, limitando o 
valor da constante de Hubble - a medida da taxa na qual o universo 
está em expansão, que também está relacionada com a sua idade. 

Antes do lançamento do Hubble as estimativas da constante de 
Hubble tipicamente tinham erros de até 50%, mas as medições do 
Hubble das estrelas no aglomerado de Virgem e outros aglomerados 
de galáxias distantes forneceu um valor medido com uma precisão 
de ± 10%, o que é consistente com outras medidas mais precisas 
feitas desde o lançamento do Hubble usando outras técnicas
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Enquanto que o Hubble ajudou a refinar as estimativas da idade do 
universo, ele também colocou em dúvida as teorias sobre o seu 
futuro. Astrônomos do High-z Supernova Search Team e do 
Supernova Cosmology Project usaram o telescópio para 
observar supernovas distantes e descobriram evidências de que, 
longe de desacelerar sob a influência da gravidade, o universo pode 
de fato estar se expandindo em uma taxa de aceleração. 

Esta aceleração foi posteriormente 
medida com mais precisão por outros 
telescópios terrestres e espaciais,
confirmando a constatação do Hubble. 
A causa desta aceleração permanece 
mal compreendida, mas atribui-se mais 
teoricamente à influência da energia 
Escura, no qual falamos anteriormente.
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Sempre foi parte importante da missão do Hubble capturar a 
imaginação do público, dada a considerável população de 
contribuintes que possibilitaram a sua construção e o financiamento 
dos custos operacionais.

Várias iniciativas têm contribuído para manter o público informado 
sobre as suas atividades. A equipe do projeto é constituída por 
astrônomos amadores e profissionais, bem como de pessoas com 
experiência além da astronomia, e enfatiza o caráter estético das 
imagens. O projeto dispõe de um certo tempo de observação no 
cronograma do telescópio para produzir imagens inéditas em cores

O Hubble Heritage Project foi criado para produzir imagens de alta 
qualidade para consumo público dos objetos mais interessantes e 
marcantes observados. Veja a seguir algumas imagens reais tiradas 
pelo telescópio Hubble.
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Esta imagem panorâmica mostra-nos aproximadamente 100 mil dos 
milhões de estrelas albergadas pelo Aglomerado Globular Omega. 
Cada ponto nessa imagem representa uma estrela!
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TELESCOPIO JAMES WEBB

É um projeto de uma missão não tripulada norte-
americana da Administração Nacional da Aeronáutica e do 
Espaço (NASA), com a finalidade de colocar no espaço um 
observatório para captar a radiação infravermelha.  

O telescópio deverá observar a formação das primeiras 
galáxias e estrelas, estudar a evolução das galáxias, ver a produção 
dos elementos pelas estrelas e ver os processos de formação das 
estrelas e dos planetas.

O telescópio foi inicialmente denominado de Next Generation Space 
Telescope ou NGST. O termo "Next Generation" refere-se ao fato que 
se pretende que ele venha a substituir o telescópio espacial Hubble, 
pois após o seu lançamento, novas tecnologias foram desenvolvidas, 
permitindo construir o novo telescópio sob uma nova concepção. 184



A missão primária do JWST será a de examinar a radiação 
infravermelha resultante da grande explosão (Big Bang) e realizar 
observações sobre a infância do Universo. Para realizar tais estudos 
com uma sensibilidade sem precedentes, todo o Observatório deverá 
ser mantido frio, e as grandes fontes de interferência de 
infravermelho como o Sol, a Terra e a Lua deverão ser bloqueados.
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Para conseguir tal feito o JWST deverá levar consigo um grande 
escudo solar dobrável metalizado, que deverá se abrir no espaço e 
bloquear todas essas fontes de irradiação de infravermelho .

O telescópio que custou cerca de 8 bilhões de dólares , esta previsto 
para ser lançando em 2021. Será o telescópio mais poderoso da 
história! 186



A ASTRONOMIA EM NOSSO DIA A DIA

A Astronomia, assim como qualquer outra ciência, possui como seu 
principal objetivo agregar conhecimento e ajudar a entender o 
universo como um todo. Porém, ao contrário de outros ramos, por 
ser tão focada em observar mundos distantes, a Astronomia tende a 
ser criticada por muitas pessoas como um ramo que não traz 
benefícios materiais à humanidade, mas isto não é verdade.

Um dos benefícios mais óbvios é o uso de satélites. Carros e 
celulares com GPS estão em todas as partes, sem falar em 
transmissões de televisão ou sinal de internet via satélite. 

O uso de satélites impactou drasticamente a vida na Terra e também 
permitiu uma melhor análise da composição da atmosfera terrestre, 
útil para diversos fins, como, por exemplo, no uso de balões 
meteorológicos. 187



Além disto, a Estação Espacial Internacional, o maior satélite artificial 
a orbitar a Terra, através de seus experimentos continua agregando 
mais conhecimento a diversos ramos da ciência.

Alguns exemplos destas novas tecnologias trazidas diretamente do 
programa espacial podem ser vistas em nosso cotidiano, como lentes 
resistentes a riscos e arranhões, que utiliza uma tecnologia 
originalmente desenvolvida para proteger equipamentos delicados e 
prevenir danos aos visores dos astronautas. 188



Também é possível verificar tecnologia espacial em braços e pernas 
artificiais, que utilizam tecnologia de amortecimento e avanços em 
robótica feitos pela NASA para garantir uma melhor experiência de 
uso.

Certos alimentos preparados para bebês também contém nutrientes 
cujo uso tem origem em pesquisas com fungos realizadas pela NASA, 
originalmente com o intuito de utilizar os fungos como forma de 
reciclar materiais no espaço. 189



Outro invento muito interessante e que salva vidas em todo o mundo 
é o chamado “cobertor espacial”, uma coberta leve feita de material 
que reflete radiação infravermelha, dificultando a perda de calor do 
corpo do usuário. Este material é muito utilizado em kits de 
primeiros-socorros, especialmente em regiões montanhosas e com 
neve, para prevenir hipotermia.

Há um mito de que sucos em pó, em 
especial da marca Tang, foram criados 
como fruto das missões espaciais, mas
isto não é verdade. É verdade, porém, 
que estes sucos se tornaram muito mais 
populares após o fato de que quando
foram utilizados no espaço, isso veio ao
conhecimento de todos no planeta.
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E os benefícios também não param apenas nas invenções, a 
exploração também traz diversos benefícios imateriais. Na busca por 
especialistas e novos colaboradores, agências espaciais sempre 
investem na educação, buscando melhorar a qualidade do seu 
trabalho e também ajudando a sociedade com isto, sem falar nas 
diversas oportunidades de emprego que sempre são um auxílio na 
movimentação da economia.

Dentre as invenções que a Astronomia e mais propriamente a NASA 
nos trouxeram, separei algumas que poucas pessoas tem 
conhecimento:

Membros artificiais - Uma das invenções mais inspiradoras da NASA 
foi a criação de próteses. A acção da NASA contou com um 
financiamento de longo prazo nesta área que permitiu a descoberta 
de materiais leves, com grande poder de absorver o impacto e que se 
ajustassem às condições do ser humano e mesmo de animais. 191



Implante coclear: um dispositivo implantável cirurgicamente que 
proporciona a sensação de ouvir as pessoas com perda auditiva 
severa ou profunda que recebem pouco ou nenhum benefício a 
partir de aparelhos auditivos.

Bomba de insulina: Peritos médicos do Centro da NASA criaram um 
dispositivo que permite controlar o nível de açúcar no sangue e, se 
necessário, induz uma dose de insulina no organismo. Esta invenção, 
hoje conhecida como a bomba de insulina, ajuda ao controlo do 
açúcar no sangue em pessoas com diabetes. Esta novidade está no 
mercado desde o final dos anos 80. 192



Detectores de fumo: Na verdade, a NASA não inventou o primeiro 
detector de fumos mas, na década de 1970, em conjunto com a 
empresa Honeywell, desenvolveram uma nova versão do detector de 
fumos. 

O detector moderno está equipado com bateria e permite avisar as 
pessoas, quer de forma sonora quer já via ligações WiFi onde os 
avisos aparecem nos smartphones. Hoje estão muito precisos e já 
não têm o problema dos falsos positivos.

Painel Solar: Esta tecnologia está atualmente disponível a um custo 
relativamente baixo. Em comparação aos convencionais painéis 
instalados antes da chegada desta inovação, os painéis com células 
solares à base de silício monocristalino eram 50% mais eficientes. 
Com esta invenção, milhões de casas foram abastecidas com energia 
barata e não poluente.
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Sistema anti-formação de gelo no avião: O sistema usa uma folha 
flexível de grafite eletricamente condutor ligado à extremidade da 
frente da asa. Depois de ligar o sistema, a folha é rapidamente 
aquecida, derretendo todo o gelo das asas. 

Detector de Minas Terrestres: Este dispositivo utiliza combustível 
sólido de foguete que inflama e neutraliza as minas sem detonação. 
Esta acção abre um orifício na parede da mina e queima todos o 
explosivo sem que este seja detonado.

A tomografia computadorizada: Em meados da década de 1960, 
após a conclusão do pouso na Lua, o Laboratório Jet Propulsion
Laboratory, de propriedade da NASA, desenvolveu uma tecnologia, 
agora conhecida como processamento de imagens digitais, 
permitindo que o software fosse usado para melhorar a qualidade 
das fotos da lua.
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Termômetro auricular: Este dispositivo lê a energia térmica contida 
no tímpano, logo, a leitura é feita a partir de um órgão interior do 
corpo, obtendo uma leitura mais exata da temperatura corporal.

Aspirador sem Fios: É pouco provável que suspeite de que o uso de 
um aspirador de pó ou a máquina de furar sem fios utiliza tecnologia 
desenvolvida para os astronautas explorarem a Lua. O fato é que 
durante a missão Apollo, a NASA precisava de uma broca portátil para 
perfurar o solo e de algo para recolher as amostras de rochas lunares.
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Esteiras de corrida : Originalmente estes eram simuladores 
inventados na NASA e destinavam-se aos treinos dos astronautas. 
Estes exercitavam-se regularmente para não perder a forma no 
espaço, isto devido à ausência de gravidade.

Tênis de corrida: “Um pequeno passo para um homem, um salto 
gigantesco para a humanidade“. Foi assim que o astronauta Neil 
Armstrong encarou o grande passo no solo lunar, tornando-se 
no primeiro astronauta a pisar a lua.  Os astronautas usavam botas 
especiais. Estas tinham um recheio tecnológico que, a cada passada, 
as botas forneciam elasticidade e ventilação aos seus pés. As 
empresas de calçado desportivo usam esta mesma tecnologia na 
fabricação dos tênis para diminuir o impacto recebido pelos pés e 
pernas. As empresas utilizam os princípios das botas lunares, na 
produção de sapatos desportivos que consiste na distribuição da 
força aplicada pelo pé absorvendo a energia passada e devolvido ao 
pé dando uma força propulsora. 196



Filtros de Água: Tecnologia de purificação de água é conhecida desde 
a década de 1950, mas a NASA foi obrigada a trazê-la para um novo 
nível, oferecendo aos astronautas, que estão muito tempo fechados 
na ISS, água purificada, fresca e filtrada. 

Isolamento térmico: Havia uma necessidade de proteger os 
astronautas das mudanças duras e destrutivas da temperatura. Foi 
então que apareceu o isolamento térmico reflexivo. A lã mineral tem 
sido um dos materiais com maior aplicação e procura na área dos 
isolamentos na construção dos edifícios. 

Estas são apenas algumas, há dezenas e dezenas delas, desde 
materiais plásticos que usamos na nossa casa, a tecnologias que 
estão a equipar os nossos smartphones ou tablets. Há ainda tecidos, 
equipamento escolar e outras ferramentas que partiram da 
imaginação da NASA.
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Em suma, podemos ver que a Astronomia e a exploração espacial não 
envolvem apenas olhar para fora e esquecer do nosso próprio 
planeta.  Suas ações trazem diversos benefícios para todos nós até 
hoje e o nosso mundo não seria o mesmo sem a busca pelas estrelas.
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