
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência-

Subprojeto de Física     

Bolsistas: Guédulla de Senna Dias e Deisy Chagas de Sena



Proposta de ensino sobre 

Astronomia



As Fases da 
LUA



Questionamentos:

 Vocês já pararam para se perguntar o que é  a Lua?

 Vocês sabem o que são as fases da Lua e como elas se formam?

 Em sua opinião, as fases da Lua, podem interferir  em  alguns 

acontecimentos terrestres?



 Depois do Sol, necessário à vida, a Lua é o objeto celeste mais

importante, continuamente mudando de fase.

 A Lua é o satélite natural do planeta Terra, distanciados por

aproximadamente 384.405 km.

 Estima-se que exista um número superior a 150 Luas no Sistema Solar,

somente Netuno possui treze; Saturno, quarenta e oito; e Júpiter,

sessenta e duas. A maior Lua do Sistema Solar é Titãn, seu tamanho é duas

vezes superior ao da lua terráquea. A nossa Lua é o único corpo celeste a

receber seres humanos.



À medida que a Lua viaja ao redor da

Terra ao longo do mês, ela passa por

um ciclo de fases, durante o qual sua

forma parece variar gradualmente.





 O ciclo completo dura aproximadamente 29,5

dias. Esse fenômeno é bem compreendido desde

a Antiguidade.

 Acredita-se que o grego Anaxágoras (˜ 430 a.C.),

já conhecia sua causa, e Aristóteles (384 - 322

a.C.) registrou a explicação correta do

fenômeno: as fases da Lua resultam do fato de

que ela não é um corpo luminoso, e sim um

corpo iluminado pela luz do Sol.



 A face iluminada da Lua é aquela que está voltada para o Sol. A fase da lua

representa o quanto dessa face iluminada pelo Sol está voltada também

para a Terra.

 Durante metade do ciclo essa porção está aumentando (lua crescente) e

durante a outra metade ela está diminuindo (lua minguante).

 Tradicionalmente apenas as quatro fases mais características do ciclo - Lua

Nova, Quarto-Crescente, Lua Cheia e Quarto-Minguante - recebem nomes,

mas a porção que vemos iluminada da Lua, que é a sua fase, varia de dia para

dia.



 As fases ocorrem, de acordo com o ângulo que avistamos a face da Lua

iluminada pelo Sol. Cada fase da Lua dura de 7 a 8 dias, sendo que o ciclo,

com todas, demora de 29 a 30 dias para ser completado.

 Realização do experimento para demonstrar as Fases da Lua.



As quatro fases principais do 

ciclo são: 

Lua Nova

 Lua e Sol, vistos da Terra, estão na mesma direção;

 A Lua nasce 6h e se põe 18h.

 A Lua Nova acontece quando a face visível da Lua não

recebe luz do Sol, pois os dois astros estão na mesma

direção. Nessa fase, a Lua está no céu durante o dia,

nascendo e se pondo aproximadamente junto com o Sol.



Lua Quarto-Crescente

 Lua e Sol, vistos da Terra, estão separados de 90°.

 a Lua está a leste do Sol e, portanto, sua parte iluminada tem a

convexidade para o oeste.

 a Lua nasce meio-dia e se põe meia-noite.

 A Lua tem a forma de um semi-círculo com a parte convexa voltada para o

oeste. Lua e Sol, vistos da Terra, estão separados de aproximadamente

90°.



Lua Cheia

 Lua e Sol, vistos da Terra, estão em direções opostas, separados de 180°,

ou 12h.

 a Lua nasce 18h e se põe 6h do dia seguinte.

 Na fase cheia 100% da face visível está iluminada.

 A Lua está no céu durante toda a noite, nasce quando o Sol se põe e se

põe no nascer do Sol. Lua e Sol, vistos da Terra, estão em direções

opostas, separados de aproximadamente 180°, ou 12h.



Lua Quarto-Minguante

 a Lua está a oeste do Sol, que ilumina seu lado voltado para o leste;

 A Lua está aproximadamente 90° a oeste do Sol, e tem a forma de um

semi-círculo com a convexidade apontando para o leste;

 A Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao

meio-dia. Nos dias subsequentes a Lua continua a minguar, até atingir o

dia 0 do novo ciclo.



 À medida que a Lua orbita em torno da Terra, completando seu ciclo de

fases, ela mantém sempre a mesma face voltada para a Terra. Isso indica

que o seu período de translação é igual ao período de rotação em torno de

seu próprio eixo. Portanto, a Lua tem rotação sincronizada com a

translação.



 Embora a crença de que a Lua influencie vários acontecimentos aqui na

Terra, a verdade é que, pelo menos até agora, a única coisa que os

cientistas podem afirmar é que ela age mesmo no movimento de subida e

descida do nível do mar.

 E como essa influência acontece? Tais movimentos são causados pelas

forças de atração que a Lua e o Sol (em menor proporção) exercem sobre

a Terra. Assim como a força gravitacional da Terra atrai a Lua para que ela

gire ao seu redor.



Sistema Solar

 Atividade:

 Faça um desenho de acordo com os seus conhecimentos de como está

organizado o Sistema Solar. (Não será, permitido o uso do celular neste

momento).



Sistema Solar



Observando o Sistema Solar, o que você observar?



Sistema Solar

 O Sistema Solar é o conjunto de planetas, planetas anões, asteróides e

demais corpos celestes que orbitam ao redor do Sol, uma estrela de

pequeno porte que orbita em um dos braços da galáxia da Via Láctea.

 Os oito planetas que compõem o Sistema Solar são: 

 Mercúrio;  Vênus;  Terra; Marte;  Júpter; Saturno; Urano; Neturno;



Sistema Solar

 Assistiremos, agora a um vídeo do Sistema Solar.



 Após todas as questões debatidas nesta aula, o que você pode concluir a

respeito de interferências das fases da Lua, como, por exemplo, plantio e

corte de cabelo? Justifique sua resposta.

 A sua simulação do sistema solar estava de acordo com o vídeo? Quais as

suas observações a serem destacadas.



Constelações



Questionamentos:

 Vocês costumam observar o céu noturno?

 O que compõem o céu noturno?

 O que é uma estrela?



 O que é uma constelação?

 Vocês já identificaram algumas constelações?

 Quais as constelações que vocês conhecem ou já ouviram falar?



 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.

 Na nossa galáxia - a Via Láctea - existem mais de cem bilhões de estrelas. 

O Sol é uma delas.



Constelações

 As constelações são um conjunto de estrelas que embora pareçam

próximas a olho nu, estão extremamente distantes no espaço celeste.

 Dentre as principais constelações do universo vistas da Terra, as mais

populares são:

 Cruzeiro do Sul, que é vista do hemisfério sul.

 Ursa Maior e Ursa Menor, que são vistas do hemisfério norte.



As principais constelações astronômicas que existem no universo e vistas do 

planeta Terra são:

 Andrômeda

 Cruzeiro do Sul

 Ursa Maior

 Ursa Menor

 Cão Maior

 Cão Menor

 Pégaso

 Fênix

 Constelação de Órion



 Importante observar que dependendo do local, as constelações não são

vistas ou possuem outra disposição.

 Assim, a constelação Cruzeiro do Sul, a mais importante do hemisfério sul

é somente vista desse hemisfério, que faz parte das constelações austrais.

 Por outro lado, as constelações vistas do hemisfério norte celeste (ursa

maior e ursa menor, por exemplo) são denominadas de constelações

boreais.



Constelações Vistas dos Hemisférios 

Norte e Sul



 Cada constelação apresenta uma estrela mais importante, por exemplo, a

estrela polar, na Ursa menor, ou a estrela Sírius da Cão maior, a mais

brilhante do céu.

 Além das constelações austrais (sul) e boreais (norte), há as constelações

equatoriais, situadas próximas ao Equador Celeste (Órion), e as

constelações zodiacais, localizadas próximas aos limites entre norte e sul

celestes.

 Muitas constelações podem ser vistas nitidamente dos dois hemisférios, tal

qual a de Escorpião e a Constelação de Órion (formato de um caçador que

inclui a popular constelação chamada de “três marias”).



 Os nomes das constelações foram inventados pelos seres humanos

oriundos das representações imaginárias que surgem no céu quando

ligamos as estrelas próximas.

 No entanto, vale lembrar que elas parecem estar próximas, porém estão

muito distantes no espaço celeste.

 Geralmente, os nomes estão relacionados aos desenhos que formam no

céu, seja de pessoas, animais, objetos ou seres mitológicos.



 Segundo a União Astronômica Internacional (UAI) existem cerca de 88

constelações modernas reconhecidas desde 1922, sendo 13 delas as

constelações zodiacais.



Constelações do Zodíaco

Nos estudos de astrologia, há doze 

constelações correspondentes aos 12 signos 

(divididos nos doze meses do ano) que 

surgem conforme a posição dos astros na 

data de nascimento:



 Segundo os astrólogos, as pessoas sofrem influências em sua personalidade

sob o signo o qual é regido. Observe que as doze constelações do zodíaco

são vistas dos dois hemisférios.

 Estudos recentes incluíram uma nova constelação zodiacal chamada

Serpentário (Ophiuchus), que fica localizada próxima as constelações de

Libra, Escorpião e Sagitário.

 Do grego, a palavra zodíaco significa “círculo de animal”, posto que

muitos signos fazem referências a animais.



Curiosidade: Você Sabia?

 Nas estrelas da Bandeira do Brasil aparecem nove constelações e 27

estrelas em representação a cada uma das unidades da Federação, das

quais se destacam as constelações:

 Cruzeiro do Sul

 Escorpião

 Triângulo Austral

 Cão Maior

 Cão Menor

 A posição delas representa o céu do Rio de janeiro, no dia em que foi

proclamada a República no país, em 15 de novembro de 1889.

https://www.todamateria.com.br/bandeira-do-brasil/


Atividade:

 Será solicitado aos alunos baixar o aplicativo Carta

celeste em seus celulares;

 E posteriormente, realizarem a observação das

constelações por meio deste.



Solstícios e 
Equinócios



Questionamentos:
 Vocês já pararam para pensar, por que existe o dia e a noite?

 E na opinião de vocês por que existem as estações do ano: verão, outono,

inverno e a primavera?

 E por que em determinados períodos temos os dias mais longos que as

noites e em outros, as noites mais longas que os dias?



Atividade I:

 Peguem os seus celulares, e acessem a internet, para observar o fuso

horário de um país da América do Norte e compare com um da América do

Sul, como o Brasil, por exemplo.

 Quais as observações a serem destacadas?

 Atividade II:

 Agora observem o calendário com as estações do ano do Brasil e o das

estações do ano do Canadá.

 Na opinião de vocês, por que os países da América do Norte possuem

horários e estações do ano diferentes dos países do Sul, como o Brasil, por

exemplo?



 Os solstícios e equinócios são dois fenômenos referentes às diferentes

formas com que o nosso planeta Terra é iluminado pelos raios solares.

 Acontece que, por causa do movimento de translação, bem como pela

inclinação do planeta ao longo do ano, os raios solares apresentam-se de

maneiras diferenciadas (observe a figura no início do texto).

http://escolakids.uol.com.br/terra.htm
http://escolakids.uol.com.br/movimentos-da-terra.htm


 Dessa forma, os equinócios são os períodos do ano em que a Terra é

iluminada igualmente nos dois hemisférios. Nesse momento, os dias e as

noites possuem a mesma duração. Confira a imagem a seguir:

 No equinócio, a Terra é iluminada igualmente entre os hemisférios norte e

sul.



 Os equinócios ocorrem em dois períodos do ano: nas proximidades do dia

21 de março, quando ocorre o equinócio de outono no hemisfério sul, e

nas proximidades do dia 23 de setembro, quando ocorre o equinócio de

primavera.



 Já os solstícios são os períodos em que a Terra é iluminada de maneira

desigual nos hemisférios.

 Assim, no de 21 junho, há a indicação do solstício de inverno no hemisfério

sul (e de verão no hemisfério norte), com os dias menores do que as noites, e

no dia 21 de dezembro, há os solstícios de verão no nosso hemisfério, com as

noites menores do que os dias.

 Vejamos:



Os solstícios de verão e de inverno no 

hemisfério sul



 É importante lembrar que as estações do ano estão diretamente

associadas a esses processos, sendo inversas entre um polo e outro.

 Ou seja, quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul,

e vice- versa.

 E quando for outono no hemisfério norte, será primavera no hemisfério

sul, e vice- versa.



Realização da seguinte atividade  prática:

 Materiais: um globo terrestre escolar e uma lanterna ou lâmpada

 Procedimento: posicionar os dois objetos de maneira que simule a posição

do sol e do planeta terra, em seguida sugerir aos alunos as seguintes

situações:

1. Simule o movimento de rotação do planeta;

2. Observe a iluminação do globo e responda:

 Em qual hemisfério ocorre o solstício de inverno?

 Em qual hemisfério ocorre o solstício de verão?

 Em qual dos hemisférios o dia é mais longo que a noite?

 Em qual dos hemisférios a noite é mais longa que o dia?



O que é Universo?



 Na astronomia, o Universo corresponde ao conjunto de toda a matéria e

energia existente, que reúne os astros: planetas, cometas, estrelas,

galáxias, nebulosas, satélites, dentre outros.

 É um local imenso e para muitos, infinito. Note que do latim, a palavra

universum significa “todo inteiro” ou “tudo em um só”.



Qual a origem do Universo?



Origem do Universo

 A teoria e o modelo científico e cosmológico mais aceito sobre a origem do

universo é a chamada “Teoria do Big Bang”, em que ocorreu uma grande

explosão cerca de 14 bilhões de anos atrás, originando assim, diversos

corpos celestes, e ainda, o conceito de espaço e tempo.

 A partir daí, o universo foi se expandindo cada vez mais, de forma que foi

se resfriando dando origem aos diversos astros.

 Alguns cientistas o consideram infinito e apontam para a existência de

outros universos.





Principais Elementos do Universo

 Os corpos celestes mais relevantes que fazem parte do universo são:

 Planetas: corpos sólidos e arredondados que não possuem luz e calor

próprios. No entanto, cada planeta apresenta uma gravidade própria, os

quais giram em torno de uma estrela.

 Galáxias: conjunto de planetas, estrelas e gases. O universo tem

aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Vivemos na galáxia denominada

de Via Láctea, onde está o sistema solar.



Principais Elementos do Universo

 Cometas: corpos celestes que possuem pouco massa e órbitas irregulares.

O mais conhecido é o Cometa Halley.

 Estrelas: corpos celestes esféricos formado de plasma e que possuem luz

e calor próprio, por exemplo, o Sol.

 Satélites: classificados em satélites naturais e satélites artificiais, os

satélites são corpos celestes sólidos que orbitam os planetas. O satélite

natural mais conhecido é a Lua e o artificial é o satélite Sputnik.



Buracos negros



 Buraco Negro é uma região do espaço onde o campo gravitacional é tão

forte que nada sai dessa região, nem a luz; daí vermos negro naquela

região.

 Matéria (massa) é que "produz" campo gravitacional a sua volta. Um

campo gravitacional forte o suficiente para impedir que a luz escape pode

ser produzido, teoricamente, por grandes quantidades de matéria ou

matéria em altíssimas densidades.



 Numa abordagem da física clássica, buracos negros são objetos celestes

com massa muito grande - alguns deles com centenas de vezes a massa do

Sol - que ocupam um espaço muito pequeno.

 Seu campo gravitacional é tão intenso que nem mesmo a velocidade da

luz é maior do que a sua velocidade de escape. Com isto, a luz que entra

em um buraco negro não pode mais sair, fazendo com que este não possa

ser observado pelas técnicas usuais que analisam a luz emitida ou

refletida pelos objetos celestes.



E o que é velocidade de escape?

 Chamamos de velocidade de escape aquela cuja intensidade é suficiente

para que um objeto possa “escapar” da atuação do campo gravitacional. A

velocidade de escape na superfície de Terra é de aproximadamente 11,2

km/s; para que um objeto possa se libertar da atuação da gravidade de

nosso planeta, precisa ser lançado com velocidade maior que esta.



 Se um buraco negro não pode ser visto, como ele é 

detectado?



 A observação de um buraco negro acontece de forma

indireta, pois o que se pode ver são os efeitos que ele

causa nas regiões próximas. Devido o seu imenso campo

gravitacional, os outros corpos tendem a ser atraídos

por ele. Medindo a velocidade com que os objetos se

deslocam em sua direção nas regiões vizinhas é possível

descobrir sua massa.



 Quando um buraco negro absorve matéria dos corpos

que estão próximos, esta matéria vai sendo

comprimida, esquenta significativamente e emite

grande quantidade de radiação em raios-X.

 As primeiras detecções dos buracos negros foram feitas

com sensores que captavam esta emissão de raio-X.



 Já foram observados fortes indícios de que existam buracos negros super

massivos no centro de algumas galáxias espirais, inclusive alguns cientistas

acreditam que exista um destes buracos negros no centro de nossa

galáxia, a Via Láctea.



ASTRONÁUTICA 



Astronáutica 

 A astronáutica é ciência e a prática da

exploração/navegação do espaço para além da atmosfera

terrestre, por meio de naves espaciais tripuladas.

 Embora a humanidade sempre tenha sonhado em

explorar o desconhecido e viajar para mais próximo das

estrelas, somente no século XX esse sonho começou a

sair do papel e das histórias de ficção científica, com os

avanços alcançados na área de foguetes.



Astronáutica

 Pesquisadores atuaram de forma isolada em diferentes

partes do mundo para construir artefatos capazes de se

atravessar a atmosfera e se manter em órbita da Terra.

Alguns nomes dignos de nota são Konstantin

Tsiolkovsky (1857-1935), professor russo considerado

o pai da Astronáutica, Robert H. Goddard (1882-

1945), físico norte-americano considerado o pai da

foguetearia moderna que inventou o foguete de

propelente líquido, e o físico alemão Hermann

Oberth (1894-1989). Abaixo, Robert Goddard com um

foguete de propelente líquido.



O QUE SÃO FOGUETES?

 Foguetes são veículos destinados ao transporte de

cargas e pessoas ao espaço.

 Podem ser classificados quanto ao tipo (foguetes de

sondagem e veículos lançadores de satélites),

propelente (sólido e líquido), número de estágios

(mono, bi e multi-estágios) e aplicação (tripulado e

não-tripulado).





Principais Componentes de um Foguete

 Motor-foguete ou propulsor: é o principal componente do foguete. É

ele que transporta a energia necessária ao movimento do foguete. Na

maioria dos casos, os foguetes fazem uso de energia química

transportada na forma de combustíveis (propelentes), que podem ser

sólidos ou líquidos.

 Propelentes: respondem por cerca de 80% da massa total de um

foguete. Como resultado de sua combustão são gerados os gases que,

expelidos em alta velocidade através da tubeira, causam o movimento

do foguete



Principais Componentes de um Foguete

 Coifa: se refere a um tipo específico de carenagem localizada
no extremo superior do foguete, destinada a proteger a carga
útil, e também prover uma superfície aerodinâmica adequada
aos esforços aos quais um foguete e sua carga útil são
submetidos durante o voo.

 Empenas: são pequenas asas localizadas na base do foguete.
Elas servem para conferir estabilidade durante o voo. Sem
elas, o foguete poderia voar de uma maneira instável, girando
e dando cambalhotas durante o voo.

 Tubeira: é o componente que tem por objetivo acelerar os
gases produzidos na câmara de combustão à velocidades

supersônicas.



Classificação dos Foguetes/Tipos

 Os foguetes de sondagem: são aqueles que não possuindo a energia

suficiente para fornecer a velocidade orbital de 28.000 km/h à sua

carga-útil, atingem uma determinada altitude, denominada apogeu, e

retornam à Terra por ação da gravidade. Essa situação é

esquematicamente ilustrada na figura abaixo , um foguete com um

único motor (foguete mono-estágio). Na qual são representadas as

principais etapas de vôo. Alcance é a distância entre o ponto de

lançamento e o ponto de recuperação da carga-útil.



Classificação dos Foguetes/Tipos 

 Veículos lançadores de satélites: devem carregar energia

suficiente para garantir, ao final do voo, que a sua carga-útil

(satélite, por exemplo) possua uma componente de velocidade

paralela à superfície terrestre de 28.000 km/h, portanto, uma das

diferenças entre um foguete de sondagem e um veículo lançador

de satélites é a capacidade de fornecer velocidade à carga-útil.



Classificação de Foguetes/Propelente 

 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 EUA e

Brasil.



Teoria dos Foguetes 

 O princípio de funcionamento dos foguetes é o mesmo observado

ao se brincar com um balão de látex (balão de aniversário) cheio de

ar. Se o bico do balão é mantido fechado, há a situação de equilíbrio

e nenhum movimento do balão é observado. No entanto, ao se

permitir a passagem de ar através do bico do balão, este se move no

sentido contrário ao de escape do ar.

 Ao escape dos gases através do bico denomina-se “ação”, enquanto

o movimento do balão corresponde à “reação”. Na prática, como o

bico do balão não é fixo, o seu movimento se dá de uma maneira

aleatória, isto é, em ziguezague.



Teoria dos Foguetes 



Teoria dos Foguetes 

 Em um foguete, o balão é substituído por uma cavidade, geralmente de

forma cilíndrica, enquanto o bico é substituído por um dispositivo

denominado tubeira. Nos foguetes, os gases de escape são gerados pela

queima do combustível.

 Na engenharia de foguetes, o combustível e o oxidante são denominados

propelentes e o processo de combustão é comumente referido como

queima. Há combustíveis sólidos, como a pólvora, e líquidos, como o

querosene.

 Passaram-se quatro séculos até que o inglês Isaac Newton formalizasse a

teoria que explicaria o princípio de funcionamento dos foguetes, qual seja

o da ação e reação, conhecido como a Terceira Lei de Newton



Teoria dos Foguetes 

 A terceira lei de Newton quer dizer que a uma ação sempre se opõe uma reação

igual, ou seja, as ações de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e se

dirigem a partes contrárias. A força de ação que impulsiona o foguete é chamada

empuxo.

 Ao escaparem através da tubeira, os gases geram uma força de empuxo (“ação”)

que desloca o foguete em sentido contrário (“reação”). Tal fato traz consequências

importantes. A principal delas diz respeito à ação da força da gravidade, que atua no

sentido de manter o foguete no solo. Gravidade é o fenômeno de atração que

comanda a movimentação dos objetos. Na Terra, a gravidade é a propriedade que

faz com que os corpos se dirijam para o centro da terra.

 A gravidade atua sobre a massa de um objeto e quanto maior for a massa desse

objeto, maior é a sua força gravitacional. Como a massa da Terra é superior à de

uma pessoa, a pessoa é "atraída" para o seu centro.



Teoria dos Foguetes 

 Exemplo: Para ilustrar, considere o foguete VLS-1 com um peso de

50 toneladas. Para tirá-lo do solo, é necessário um empuxo (força)

superior a 50 toneladas. Enquanto a força de empuxo gerada pela

queima dos quatro motores do 1º estágio do VLS-1 for inferior a seu

peso, o VLS-1 não se moverá um único milímetro na direção vertical.



Construção de foguetes com garrafas 

pet: foguetes de água e bicarbonato 

de sódio e vinagre

para a 1ª Mostra de foguetes da Escola 

Dinarte Ribeiro
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