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Os Porquês da Ciência - Astronomia

O projeto FIC - Fórum de Iniciação Científica

teve como objetivo ampliar o conhecimento com base

em experiências cotidianas de observação do céu e

dos fenômenos, trazendo a amplitude dos

argumentos, da pesquisa e de soluções de

problemas.

Nosso aluno Wallon pode explorar de forma

lúdica e tecnológica os assuntos de maior interesse

no campo da astronomia.

Assuntos de interesse e pesquisa

Constelações - visão dos povos antigos

O que sabemos sobre as estrelas?

Últimas descobertas sobre o Universo

Como funciona as roupas dos astronautas?

Curiosidades sobre Viagens espaciais

O que é lixo espacial? Por que há tanto no espaço?



Nossa preparação antes

da pesquisa

Assistimos ao filme:

Apollo 13

Roda literária -

“Galileu e a primeira

guerra nas estrelas”

No dia marcado apresentamos um objeto construído pelo
astrônomo, como luneta e compasso e viemos caracterizados e
relatamos um episódio da vida de Galileu. Foi um sucesso!



Construímos o nosso Sistema Solar com 

muita criatividade.



Na aula Maker e em arte produzimos foguetes.

Recebemos muitas informações a respeito da alimentação dos

astronautas com a nutricionista Maíra e Fernanda.

Experimentamos alimento liofilizado.



Aprendemos muito com o professor João Luís da área de

Ciências da escola.

Ficamos sabendo que os planetas rochosos são mais

velhos e os gasosos são mais jovens.

Ficamos espantados ao saber que o som do Big Bang

ainda ecoa pelo universo.



Agora vamos ao nosso trabalho!

Selecionamos apenas alguns slides por grupo. Se você

tiver interesse por algum assunto, podemos

compartilhar com você o material completo!

Constelações antigas
Visão atual do céu

Informações atuais das estrelas

Alice
Maria
Eduarda
Sarah



As constelações existem há muito tempo, nós seres humanos

só as descobrimos quando o homem olhou na luneta e disse

“eu vejo desenhos no céu”, e assim foi até darem o nome

desses desenho de constelações.

Mas os povos são diferentes e acabou que quando essa

descoberta se espalhou pelo mundo, novas formas de ver

esses desenhos surgiram.

Constelações antigas 

Indígenas 

Os indígenas é um povo que utilizam as estrelas de uma forma
diferente. Outros povos utilizaram as estrelas para alinhar
pirâmides, representar um deus ou só se guiar.

Já os indígenas utilizavam as estrelas como um calendário e
esse calendário funciona da seguinte forma:

Ema, no inverno; Anta, na primavera; Homem Velho, no verão;
o Veado, no outono. Enquanto, na Astronomia científica, as
figuras são criadas por meio da ligação das estrelas mais fortes
no céu, os desenhos indígenas são mais criativos.

Mas como existem diferentes tribos esse calendário só é
utilizado por apenas uma tribo chamada Guarani.



Visão atual do céu

De fato, observar o céu noturno — e o universo — é uma forma

de olhar para o passado, uma vez que a luz desses objetos

demora muito tempo para chegar até nós. Ou seja: o que vemos

no céu no momento presente, é a luz que partiu de sua origem há

milhares e milhares de anos.

Cruzeiro do Sul

O Cruzeiro do Sul, também chamado de Crux.

João de Faras ( astrônomo da esquadra de Cabral )foi o

primeiro a documentar a existência da constelação em forma de

cruz, em 1500. Outra referência importante ao Cruzeiro do Sul

foi a realizada por Florentino Corsali, em 1515, chamando-a de

Cruz Maravilhosa. Entretanto, somente 1617, através de

estudos realizados por Augustim Royer, foi estabelecido o nome

de Cruzeiro do Sul.



Informações atuais das estrelas

Os astrônomos podem determinar a massa, idade,

composição química e muitas outras propriedades de uma

estrela observando o seu espectro, luminosidade e

movimento no espaço. Sua massa total é o principal

determinante de sua evolução e possível destino.

As últimas descobertas do Universo

• Lippi

• Breno 

• Pietro 



Marte
Há mais água presente em Marte do que na Lua, e Marte tem
uma atmosfera tênue. Esses fatores dão a Marte maior
capacidade potencial de abrigar a vida orgânica e a colonização
humana. A habitação humana permanente, em um corpo
planetário que não seja a Terra, é um dos temas mais frequentes
na ficção.

Galáxia zumbi

Uma galáxia massiva em forma de disco, a MACS 2129-1
simplesmente parou de fabricar novas estrelas alguns bilhares
de anos depois do Big Bang. Observações do telescópio
espacial Hubble mostram que nenhuma nova estrela surgiu
nesta galáxia há pelo menos 10 bilhões de anos. Por isso, é
chamada de “galáxia morta”.

Até sua descoberta, astrônomos acreditavam que galáxias
desse tipo eram o resultado de fusões explosivas. Mas as
estrelas da MACS 2129-1 se formaram todas dentro do próprio
disco, e não em fusões com outras galáxias. Um estudo de
2017 publicado na revista Nature sugere que galáxias mortas -
ou seja, que não formam mais estrelas - fazem rearranjos
internos em sua estrutura conforme envelhecem.



Os "sussurros" de Marte ouvidos pela InSight

Com a missão InSight, a NASA vem estudando os tremores

marcianos, chamados "martemotos" (equivalentes aos terremotos

de nosso planeta). E, além de ter detectado já alguns tremores

interessantes, a agência espacial vem ouvindo "sussurros" de

Marte, sendo que os cientistas ainda não entendem muito bem

como e por que eles acontecem.

Material mais antigo da Terra é mais velho que

o Sistema Solar

Cientistas descobriram que

a formação mais antiga já

encontrada na Terra data de

7 bilhões de anos atrás,

sendo que a formação do

Sol aconteceu há 4,6 bilhões

de anos, ou seja, esse

material é mais antigo do

que o próprio Sistema Solar.

Trata-se de uma rocha que

caiu na Austrália em 1969 e

que, ao ser analisada neste

ano, mostrou conter poeira

estelar formada 3 bilhões de

anos antes do Sol.

https://canaltech.com.br/empresa/nasa/


Curiosidades sobre as viagens espaciais
Roupas dos astronautas

Lixo espacial
• Pedro V 
• Pedro M 
• Antonio

Curiosidades sobre os foguetes! 

Se você já se perguntou como toneladas de metal de um

foguete conseguem não apenas só voar, mas vencer a

gravidade e sair do nosso planeta, esse texto é para você!

Vamos apresentar 3 curiosidades sobre o foguete

1)A origem dos Foguetes se deu por volta de 2 mil anos atrás,

mas o seu uso foi maior a partir do ano de 1232 na China.

2)Com o descobrimento da pólvora, os chineses usavam

pequenos foguetes feitos a partir de bambu

3)Eles colocavam a pólvora e usavam como fogos de artifícios

para comemorações.

https://aerojr.com/blog/o-ano-novo-e-a-origem-dos-foguetes/


O primeiro ser vivo a orbitar a Terra foi Laika, uma
cachorra vira-lata. Ela fez isso a bordo da nave soviética
Sputnik 2, em 3 de novembro de 1957. Laika morreu em
órbita devido ao superaquecimento, seis dias depois do
lançamento.

Quatro anos depois, o primeiro homem a ir ao espaço foi o
cosmonauta soviético Yuri Gagarin, que ficou em órbita ao
redor da Terra a bordo da Vostok 1, em 12 de abril de
1961.

A primeira mulher a bordo de uma nave espacial foi a
russa Valentina Tereshkova, selecionada entre 400
candidatas. Sua viagem aconteceu em 16 de junho de
1963. Ela orbitou a Terra um total de 48 vezes, e esteve
quase 3 dias no espaço.

A astronauta mais jovem da história da NASA é Alyssa
Carson, que com 18 anos treina para estar no primeiro
foguete com destino a Marte. Ela sonha em viajar ao
espaço desde os 3 anos, e fala inglês, mandarim, francês
e espanhol.

Viagens espaciais

Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na lua, em 20
de julho de 1969, e a percorrer os 400 mil quilômetros
para chegar até ali. Ele e seus companheiros demoraram
quatro dias até alcançarem o satélite natural, com uma
velocidade de 45.000 km/h.

A única diferença entre astronautas e cosmonautas são
suas origens, e as nomenclaturas tiveram origem durante
a corrida especial de meados do século XX. Os
astronautas partem dos EUA, e os cosmonautas da
Rússia (ou, no passado, da antiga União Soviética).

Apesar dos esforços de ambos os países para serem os
pioneiros, os soviéticos tomaram a dianteira com o
lançamento do primeiro satélite em órbita. Mas os norte-
americanos deram o passo mais importante, quando
chegaram à Lua.



Sabia que lá na lua tem uma pegada?

Em 20 de julho de 1969 o homem pisou na Lua, mas muitos

ainda não acreditam nisso. E apesar de astronautas terem

voltado lá outras cinco vezes, o fato de que ninguém nunca mais

tocou o solo lunar desde 1972 abriu margem para dúvidas de

muita gente. Afinal: o homem foi mesmo à Lua ou tudo não

passou de uma bem montada encenação americana? Para o

astrônomo Ronaldo Mourão, um dos mais respeitados cientistas

brasileiros, está claro: há 40 anos Neil Armstrong e Edwin ‘Buzz’

Aldrin chegaram sim à Lua.

As roupas dos astronautas

Um traje espacial é branco para refletir os raios do Sol e evitar

um superaquecimento. Ele tem 14 camadas de tecidos, com

materiais tão diferentes como náilon, alumínio e neoprene. As

três primeiras camadas (de dentro para fora) servem para

controlar a temperatura e a quarta mantém a pressão interna da

roupa.



Lixo espacial

Lixo espacial é qualquer objeto lançado no espaço orbital da
Terra que não tenha mais utilidade, tais como satélites
desativados, fragmentos de satélite ou de foguetes, e até
mesmo instrumentos e ferramentas perdidos por astronautas
durante missões espaciais.

Fonte: Brasil Escola

Até a próxima!!!!

Encerramos a primeira etapa do nosso trabalho, mas

ainda temos muito a aprender sobre o assunto e trazer

para vocês novas descobertas e experiências.

Nos vemos em breve na Fecriarte!!!!!

Até lá!
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