
O PROFESSOR PDE E OS DESAFIOS
DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE

20
09

Produção Didático-Pedagógica

Versão Online      ISBN 978-85-8015-053-7
Cadernos PDE

VO
LU

M
E I

 I



 

  

 

 

                        

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  

EDUCACIONAL – PDE 

 

  

  

  

IRACILDA DOS SANTOS ARAÚJO 

 

 

 

 

 

  

CIDADE GAÚCHA - 2010 

 



 2 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

 

 

 

CADERNO PEDAGÓGICO 

OS DESAFIOS DE ENSINAR ASTRONOMIA ATRAVÉS DOS SOFTWARES 
SIMULADORES 3D STELLARIUM E CELESTIA 

 

 

 

Caderno Pedagógico produzido como requisito do programa PDE - 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná - 2009, sob 

orientação do Professor Doutor Anderson Reginaldo Sampaio da 

Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 3 

FICHA PARA CATÁLOGO DE PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

PROFESSOR PDE/2009 

 

TÍTULO : Os desafios de ensinar Astronomia através dos softwares simuladores 3D 

Stellarium e Celestia 

 

AUTOR : Iracilda dos Santos Araújo 

 

ESCOLA DE ATUAÇÃO: Colégio Estadual Marechal Costa e Silva – Ensino 

Fundamental e Médio 

 

MUNICÍPIO DA ESCOLA: Cidade Gaúcha 

 

NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO : Cianorte 

 

ORIENTADOR : Anderson Reginaldo Sampaio 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: Universidade Estadual de Maringá     

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências 

 

PRODUÇÃO      DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: Caderno Pedagógico 

 

RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR: Geografia, Matemática, Filosofia 

 

PÚBLICO ALVO: Professores de Ciências do Ensino Fundamental 

 

LOCALIZAÇÃO: Colégio Estadual Marechal Costa e Silva – Ensino Fundamental e 

Médio. 

Rua: Vasconcelos Jardim, 1696, Cidade Gaúcha, Paraná 

 

 

 



 4 

APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho pretende dar subsídio aos professores de Ciências do Ensino 
Fundamental da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Paraná, sendo 
parte do processo de formação continuada do Programa de Desenvolvimento 
Educacional, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
Tem como objetivo valorizar o ensino de Astronomia a partir do uso dos softwares de 
simulação 3D gratuitos Stellarium e Celestia, motivando o professor a aprender e 
ensinar melhor Astronomia, a fim de oportunizar aos alunos, uma aprendizagem 
significativa de conceitos e a compreensão  de fenômenos astronômicos do seu 
cotidiano. 
Sendo assim, na Unidade I descrevemos um breve histórico da trajetória do ensino 
de astronomia no ensino fundamental e as dificuldades enfrentadas pelos 
professores para ensinar esta ciência; na  Unidade II,  destacamos a importância 
dos simuladores através do uso dos softwares Stellarium e Celestia; na  Unidade III 
apresentamos algumas propostas de atividades para nortear o trabalho do professor. 
Na Unidade IV apresentamos sugestões de fontes de pesquisa para auxiliar o 
professor na preparação de suas aulas. Na Unidade V apresentamos os entraves e 
soluções que podem surgir ao longo do trabalho. Concluímos com anexos dos 
tutoriais dos softwares Stellarium e Celestia. Com isso, espera-se que os 
professores tenham embasamento para transformar o ensino de astronomia em algo 
mais dinâmico e participativo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Astronomia, Stellarium, Celestia, Caderno pedagógico, 

Software. 
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INTRODUÇÃO 

 Vivemos em um período em que diariamente nos deparamos com grandes 

inovações tecnológicas. Tais avanços provocam mudanças radicais nos sistemas de 

comunicação e processamento de informação. A quantidade de informações 

distribuídas pela internet é gigantesca de maneira que nem sempre podemos 

distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. No caso de astronomia, nem se 

fala na quantidade avassaladora de informações disponíveis na rede, que nem 

sempre são de fontes confiáveis. 

Embora a astronomia já esteja presente nos currículos do ensino básico há algumas 

décadas, esse conteúdo continua a ser desprezado na maioria das escolas, e um 

dos motivos disso é o despreparo dos professores em ensiná-lo, desestimulando a 

curiosidade dos alunos.   

Infelizmente, é comum o aluno, que foi mal preparado no ensino fundamental, fazer 

uso de crendices e superstições para explicar fenômenos astronômicos, usando 

concepções alternativas que muitas vezes são defendidas pelo próprio professor, 

provocando um distanciamento entre o conteúdo proposto e o conteúdo ensinado 

nos currículos escolares em geral. 

Sabemos que despertar o interesse e a curiosidade de alunos e professores pela 

astronomia, não é suficiente para entender os avanços tecnológicos e científicos que 

vivenciamos no dia a dia. Mas acreditamos que, através do uso de softwares 

simuladores no ensino de astronomia, podemos amplificar as potencialidades na 

capacitação e aperfeiçoamento destes alunos e professores, motivando-os a 

observar os fenômenos celestes, buscando estimular uma visão crítica com relação 

à maneira como os conteúdos dessa Ciência são apresentados nos livros didáticos. 
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UNIDADE I 

 

 A  ASTRONOMIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

A curiosidade dos seres humanos pelos céus é 

muito antiga e suas origens se confundem com a origem 

das civilizações. Os primeiros povos que deixaram a vida 

nômade e que cultivaram a terra para conseguir seu sustento 

deviam ter algum conhecimento das estações do ano e outros fenômenos 

importantes para afazeres fundamentais (colheitas e outros). Havia uma relação 

muito próxima entre a vida destes povos e os céus. Desta forma, entendemos que a 

Astronomia (isto é, o estudo dos fenômenos celestes, tais como movimentos 

planetários, eclipses, e outros) é uma ciência pioneira. Através dela surgiram 

campos inteiros da Física, da Matemática, da Engenharia e de processamento de 

sinais. Conforme esclarece o professor Marcos Danhoni (Revista Sem Fronteiras, 

2009) “trata-se de uma das primeiras ciências da história da humanidade, que abriu 

espaço para um campo gigantesco de discussões”. 

Com a reforma educacional iniciada nas últimas décadas do século passado, o 

ensino de astronomia  deixou de ser negligenciado para configurar-se como 

conteúdo estruturante nos dias atuais. 

Na Lei de Diretrizes e Bases n0 5692/71(LDB 5692/71), o ensino de Astronomia 

ficava a cargo das disciplinas de Geografia ou Física no ensino médio, como simples 

transmissão de conceitos. 

Na década de 80, o ensino de Ciências passou por profundas transformações. Após 

várias discussões, em 1990 a construção do Currículo Básico para a Escola Pública 

do Estado do Paraná, ainda sob a LDB 5692/71, destacou a necessidade do 

conhecimento em astronomia. Assim, a astronomia é contemplada da pré-escola à 

8a série do Ensino Fundamental. 

Para a pré-escola à 4a série a proposta era trabalhar com o lúdico os conteúdos: Sol 

como fonte de energia; Sistema Solar; Movimentos da Terra; Estrelas e outros 

Corpos Celestes. 



 9 

Para a 5a  à 8a series a proposta era trabalhar os Aspectos Históricos, o Sistema 

Solar, os Planetas e Satélites, Movimentos de translação e rotação, Galáxias e 

Constelações e o desenvolvimento e aplicações da Astronáutica.  

Em 1996 foi promulgada a LDB 9394/ 96 e surgiu os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), que substituiu o Currículo Básico do Estado do Paraná, causando 

a descaracterização da disciplina de Ciências. Neste período o ensino de astronomia 

passou a fazer parte de um dos eixos temáticos dos PCNs: TERRA E UNIVERSO, 

apenas no 3º e 40 Ciclos do Ensino Fundamental que correspondia a 5a e 6a  séries; 

7a e 8a séries, respectivamente. 

Em 2003, com as mudanças no cenário político nacional e estadual, iniciou-se no 

Paraná um processo de discussão coletiva com o objetivo de produzir novas 

Diretrizes Curriculares para estabelecer novos rumos e uma nova identidade para o 

ensino de Ciências (DCEB – SEED-PR, 2008). Esse processo culminou com a 

elaboração das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do estado do Paraná, 

em 2008. 

Atualmente, pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica da disciplina de 

Ciências - DCEB – SEED-PR, a Astronomia é um conteúdo estruturante e tem um 

papel muito importante no Ensino Fundamental, pois é uma das ciências  de 

referência para os conhecimentos sobre a dinâmica dos corpos celestes e deve ser 

trabalhado de forma interdisciplinar, possibilitando estudos e discussões sobre a 

origem e evolução do Universo.Os fenômenos celestes são de grande interesse dos 

estudantes porque, por meio deles buscam-se explicações para acontecimentos 

regulares da realidade, como o movimento aparente do sol, as fases da lua, as 

estações do ano, as viagens espaciais, entre outros.  

Apresentam-se, a seguir, os conteúdos básicos em astronomia citados nas DCE de 

Ciências, que envolvem conceitos científicos necessários para o entendimento de 

questões astronômicas e para a compreensão do objeto de estudo da disciplina de 

Ciências: 

- universo; 

- sistema solar; 
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- movimentos celestes e terrestres; 

- astros; 

- Origem e evolução do universo; 

- gravitação universal (DCEB – SEED-PR, 2008). 

1.1 – DIFICULDADES PARA ENSINAR ASTRONOMIA  

 

   Na atualidade, educadores e pesquisadores em educação 

do mundo todo vêm desencadeando discussões sobre os 

problemas contemporâneos da escola e do ensino de ciências. 

No plano nacional, esse debate está pautado no exame 

sistemático do cotidiano escolar, que revela um quadro 

desfavorável à consecução do processo ensino-aprendizagem nos 

seus diferentes níveis. Os resultados acumulados pela pesquisa educacional 

identificam os fatores que concorrem para essa situação adversa: profissionalização 

insuficiente do professor, carência de infraestrutura didática adequada à disposição 

da escola, desatualização curricular, modelo de organização escolar. Por 

conseguinte, confere-se à pesquisa científica, à formação docente, ao 

desenvolvimento de recursos tecnológicos, conteúdos e materiais didáticos, e 

outros, um importante papel na desejada reversão. Em particular, o quadro atual da 

educação em ciências no país é precário, colocando-se a necessidade da promoção 

de uma educação compatível com a rápida aceleração da produção do 

conhecimento científico e da compreensão da matriz produtiva e tecnológica 

contemporânea (COSTA, 2004). 

Vários fatores dificultam o ensino de astronomia almejado pelas DCEB – SEED-PR. 

As dificuldades para se trabalhar os conteúdos de Astronomia começam na 

formação acadêmica dos professores habilitados para o ensino de ciências, que não 

cursaram nenhuma disciplina específica relacionada com essa ciência – como é o 

caso dos licenciados em ciências biológicas.  

Segundo Langhi (2004), “Uma deficiente preparação do professor neste campo e 
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nas demais áreas da Ciência normalmente lhe traz dificuldades no momento de sua 

atuação em sala de aula”. Canalle et al.(1997) confirmam: 

A formação inadequada dos professores leva a inquietações, inseguranças 

e dificuldades que os conduzem a buscar informações em outras fontes, 

muitas vezes questionáveis, talvez procurando concepções alternativas, ou 

acabam seguindo orientações e sugestões dos autores de livros didáticos 

utilizados em sala de aula, os quais trazem muitos problemas quanto ao 

conteúdo de Astronomia (CANALLE et al., 1997). 

Pesquisas indicam que professores e alunos persistem em fazer uso de concepções 

alternativas para explicar fenômenos relativos à Astronomia. 

As principais concepções alternativas encontradas no ensino em geral são: 

 [...] as diferenças entre as estações do ano são causadas devido à 

distância da Terra em relação ao Sol; as fases da Lua são interpretadas 

como sendo eclipses lunares semanais; persistência de uma visão 

geocêntrica do Universo; existência de estrelas entre os planetas do 

Sistema Solar; desconhecem o movimento aparente das estrelas no céu 

com o passar das horas, incluindo o movimento circular das mesmas no 

pólo celeste; associam a presença da Lua exclusivamente ao céu noturno, 

admirando-se do seu aparecimento durante certos dias em plena luz do Sol; 

associam a existência da força de gravidade com a presença do ar, 

acreditando que só existe gravidade onde houver ar ou alguma atmosfera 

(LANGHI; NARDI, 2005).  

Para contribuir com elementos que auxiliem aos professores a promover um ensino 

do conteúdo Astronomia em Ciências de maneira mais eficaz, o uso de atividades 

práticas e lúdicas se torna uma importante estratégia de ensino e aprendizagem. 

Esta deve ser mediada pelo professor, de forma a desenvolver o interesse dos 

estudantes e criar situações de investigações para a formação de conceitos de 

natureza investigativa. Entretanto, essas práticas não devem ser apenas momento 

de comprovação de leis e teorias, ou meras ilustrações das aulas teóricas (DCEB, 

2008). Deve promover o questionamento, o debate, a investigação, visando ao 

entendimento da ciência como construção histórica e como saber prático, superando 

as limitações do ensino passivo, fundado na memorização de definições e de 

classificações sem qualquer sentido para o aluno (PARÂMETROS CURRICULARES 
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NACIONAIS, 1998).  

Muitas ações precisam ser realizadas com o intuito de superar as deficiências 

existentes em relação ao ensino da Astronomia, uma vez que o uso de um contexto 

alternativo para sua aprendizagem, como planetários, observatórios e museus é 

quase inexistente para a maioria dos professores. 

Sabemos que despertar o interesse e a curiosidade de estudantes e professores por 

esse assunto não é suficiente para entender os avanços tecnológicos e científicos 

que vivenciamos no dia a dia. O objetivo principal desse processo é formar cidadãos 

para atuar na sociedade de forma crítica e consciente. 
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UNIDADE II 

 COMPUTADOR - OS SIMULADORES COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

 

 

O Computador é um poderoso aliado na aprendizagem como 

ferramenta auxiliar no desenvolvimento cognitivo do aluno e grande 

parceiro na busca do conhecimento. Para tanto, é necessário um ambiente favorável 

a professores e alunos no desenvolvimento de uma aprendizagem colaborativa que 

propicie aos aprendizes construir suas próprias interpretações acerca de um 

assunto. 

Graças ao processo de Inclusão Digital, a informática tem ganhado cada vez mais 

espaço no processo educacional.  Dentro deste processo, o avanço crescente da 

capacidade de armazenamento e processamento de dados tem possibilitado o 

desenvolvimento de softwares de simuladores com interface humano, cada vez mais 

aprimorados, ou seja, mais realísticos. Tais softwares renderizam cenários animados 

tridimensionais, com detalhes de texturização, sombreamento, iluminação e 

perspectiva, com o objetivo de provocar no usuário a sensação de que ele se 

encontra diante de um cenário real. A animação permite uma visualização concreta 

de conceitos abstratos, apesar de ser um recurso pouco explorado no campo 

pedagógico. Educadores estão buscando novos caminhos para prender a atenção 

de estudantes. O poder dos computadores para simular ambientes e condições que 

seriam, em outro caso, não disponíveis, faz das animações uma boa possibilidade 

de aprendizagem (Byrne et al., 1999). 

As animações e simulações são usadas para explicar fenômenos abstratos, difíceis 

de serem descritos em palavras e complicados para serem representados em 

figuras. Elas possibilitam observar em alguns minutos a evolução temporal de um 

fenômeno que levaria horas, dias ou anos em tempo real, além de permitir ao 

estudante repetir a observação sempre que o desejar. 
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Porém, ao fazer uso dos simuladores o professor tem que ter o cuidado de avaliar se 

houve o entendimento claro por parte do aluno do fenômeno simulado. Trata-se do 

uso como ferramenta auxiliar, uma estratégia a mais no processo ensino e 

aprendizagem, devendo estar sempre aliado a outros recursos pedagógicos e jamais 

substituir a experiência, os valores e as relações humanas entre professor e aluno. 

Professor este, que desempenha o papel de mediador entre o aluno e a máquina. 

Segundo Heckler et al. (2007), o professor é quem controla o tempo de uso 

necessário para cada recurso, além de criar um ambiente que possibilite ao aluno 

questionar, debater, pesquisar, refletir, onde ambos assumam a responsabilidade 

pela aprendizagem. 

2.1 - O USO DOS SOFTWARES STELLARIUM E CELESTIA NO ENSINO DE 
ASTRONOMIA 

Na busca da melhoria da qualidade no ensino da astronomia, alguns profissionais 

têm feito uso de recursos digitais.  

 Através da exploração de softwares livres, como o Stellarium 

(http://www.stellarium.org/), que simula a observação terrestre dos fenômenos 

astronômicos e o Celestia (http://shatters.net/celestia/download.html/), que permite a 

exploração do Universo por meio de vídeos de animação em 3D, podemos contribuir 

de forma significativa para a melhoria das concepções persistentes entre 

professores e alunos, de maneira a orientá-los na formação de concepções aceitas 

pela comunidade cientifica. Por serem softwares livres, podem ser facilmente 

adquiridos sem custos, pela internet, e instalados nos computadores dos laboratórios 

de informática das escolas.  
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Figura 1: Simulação das órbitas dos planetas Marte e Júpiter e da Lua retirado do programa 
Stellarium.   Fonte: http://allmyapps.com/data/s/t/stellarium/UBUNTU-8.04/stellarium.png 

Com o Stellarium, podemos simular a observação terrestre dos fenômenos 

astronômicos. É um aplicativo gratuito, que simula a abóbada celeste em tempo real. 

Ou seja, com ele o usuário pode observar estrelas, constelações, planetas, 

aglomerados, nebulosas e muito mais, tudo através da tela do computador, em 3D, e 

como se estivesse no chão, ao ar livre, olhando para o céu ( Fig. 1). A simulação é 

rica em detalhes e, além de exibir diversas informações acerca de todos os corpos 

celestes, o Stellarium permite regredir ou avançar no tempo através de um sistema 

de datas e horários muito eficiente.  
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Figura 2: Imagem do planeta Marte e um de seus satélites natural Phobos. Fonte: 
http://www.shatters.net/celestia/images/gallery/phobos-mars.jpg 

O Celestia é um simulador que permite a exploração do Universo por meio de vídeos 

de animação em 3D. Também possui vasto banco de dados, que pode ser 

expandido pelo usuário. Com ele é possível explorar virtualmente, com uma grande 

riqueza de detalhes, todos os planetas do Sistema Solar, incluindo suas luas (Fig. 2). 

Com esse programa também é possível ter uma visão tridimensional do Telescópio 

espacial Hubble, da Estação Espacial Internacional (ISS), da Sonda Espacial 

Cassine, enviada para explorar Saturno, e alguns outros satélites de observação e 

comunicação. 

Com estes dois softwares, podemos investigar alguns fenômenos astronômicos 

como os dias, as noites e as estações do ano, as fases da lua e os eclipses, a fim de 

desenvolver com os professores e alunos observações astronômicas e superar a 

simples constatação de resultados, passando para construção de hipóteses que a 

própria observação possibilita. 
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Segundo Requeijo e Carneiro(2009), a visualização digital por meio de animações 

3D facilita a transmissão de conteúdos complexos de informação, principalmente 

para pessoas não especialistas no assunto. 
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UNIDADE III 

 INICIANDO AS ATIVIDADES PROPOSTAS 
 

Professor, antes de iniciar as atividades, propõe a seus alunos 

uma situação de investigação, visando obter o conhecimento 

prévio sobre o conteúdo objetivando despertar o interesse no 

aluno, assim você poderá tomar decisões mais adequadas em 

relação aos objetivos pretendidos e às formas de alcançá-los. 
 

SUGESTÃO PARA O PROFESSOR: 

 

 

Monte uma roda de discussão com seus alunos sobre o 
surgimento do Universo. Por meio deste debate é possível 

descobrir quanto os mesmos dominam sobre o assunto. 
Solicite que elaborem desenhos explicando suas hipóteses. 

 

 

ATIVIDADE 01 

CONTEÚDO: Cosmologia – Teoria do Big Bang 

OBJETIVO: Verificar a dinâmica do modelo cosmológico do Big Bang. 

 

      O Universo é estático? 

 

  

 

 A maioria dos cientistas acredita que o Universo surgiu há aproximadamente 14 

bilhões de anos em uma grande expansão num fenômeno conhecido como Big 



 19 

Bang, que gerou o espaço, o tempo, a matéria e a energia que forma o Universo. 

Com base nisso, os corpos celestes de hoje seriam produtos da transformação física 

dos fragmentos daquilo que explodiu no Big Bang que originou o Universo.  

Para visualizar esse efeito com seus alunos, basta imaginar que o Universo inteiro é 

a superfície bidimensional de uma bexiga. Para isso, você precisará de: 

- Bexigas e canetinhas coloridas 

 Você pode pintar vários pontos na bexiga (figura 1), e ao inflá-la, notará que os 

pontos se afastam uns dos outros (figura 2), assim como as galáxias se afastam 

umas das outras, mas o Universo continuará sendo o que sempre foi, a superfície da 

bexiga. Ocorre que agora ela está mais esticada, inflada, de modo que as distâncias 

entre os objetos são maiores (figura 3). 

           

figura 1                                                   figura 2                                               figura 3 
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- Abra o programa. 

- No menu Navegação: 

Selecionar Sol ( H ) e clicar G 

( Fig. 3). 

 

 

Figura 3: Imagem do Sol. Fonte: Stellarium 

 

- Com o botão de 

rolamento do mouse 

distancie e aproxime a 

imagem. Observe as 

imagens que vão surgindo 

( Fig. 4). 

 

                                                              Figura 4: Imagem do Universo. Fonte: Stellarium 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

- Com essa simulação é 

possível perceber a expansão 

do Universo através do 

distanciamento das galáxias ( 

Fig. 5).  

 

Figura 5: Imagem de várias galáxias. Fonte: Stellarium 

 

ATIVIDADE 02 

CONTEÚDO: Galáxias 

OBJETIVO: Conhecer as diversas formas das galáxias.  

 

 

Todas as galáxias apresentam a mesma forma? 

 

 

Uma galáxia é um grande aglomerado de bilhões de estrelas e outros objetos 

astronômicos (nebulosas de vários tipos, aglomerados estelares, etc.), unidos por 

forças gravitacionais e girando em torno de um centro de massa comum. 

A palavra galáxia deriva do termo grego para a nossa galáxia, kyklos galaktikos, que 

significa "círculo leitoso", devido à sua aparência no céu. Na mitologia grega, Zeus 

colocou seu filho concebido com uma mortal, o pequeno Hércules, no seio de Hera 

enquanto ela dormia, para que, bebendo o leite divino, o garoto se tornasse imortal. 

Hera acordou enquanto amamentava e notou que estava alimentando um bebê 
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desconhecido: a deusa empurrou o bebê e um jato de seu leite se espalhou pelo céu 

noturno, produzindo a faixa apagada de luz conhecida como Via Láctea. 

Na literatura astrônomica, a palavra Galáxia (com letra maiúscula) é usada para se 

referir à nossa galáxia, em distinção das bilhões de outras galáxias. 

Cientistas estimam que haja mais de 100 bilhões de galáxias dispersas pelo 

universo. A Via Láctea, nossa Galáxia, possui o diâmetro de 100 mil anos-luz e 

comporta aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Existem várias classificações 

para cada uma dependendo de sua forma, como por exemplo, galáxias irregulares, 

elípticas, espirais, como é o caso da Via Láctea, Andrômeda, entre outras. 

Para iniciar esta atividade será necessário: 

- Canetinhas, lápis de cor, folha de papel sulfite A4, imagens de galáxias do 

programa Stellarium, da internet ou de livros e revistas. 

- Utilize as imagens para explicar aos alunos os diferentes tipos de galáxias já 

conhecidos. Utilizando o princípio do pontilhismo, peça que os alunos desenhem 

cada uma das formas. Explique como são formadas e qual a sua composição.  

 

 

 

- Abra o programa. 

- No menu inferior ative apenas 

Nebulosas ( N ). Aparecerão 

várias nebulosas na tela ( Fig. 6). 

 

                                                                          

           Figura 6: Imagem das nebulosas. Fonte: Stellarium 
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- No menu esquerdo selecione 

a janela de procura e digite o 

nome da galáxia desejada. 

Aproxime a imagem com o 

botão de rolamento do mouse 

para ver melhor. Ex: 

Andrômeda. 

Figura 7: Imagem da galáxia Andrômeda. Fonte: Stellarium 

Embora pareça difícil observar uma galáxia devido aos fatos de que estes corpos 

estão muito distantes e também que o brilho proveniente de uma galáxia não é 

concentrado como o brilho visível de uma estrela, ainda assim é possível observar 

estas três galáxias: Andrômeda ( Hemisfério Norte), Grande Nuvem de Magalhães e 

Pequena Nuvem de Magalhães ( Hemisfério Sul). 

 

- Abra o programa e vamos ver de perto as galáxias. 

- No menu  navegação  clique 

em selecionar objeto. Escreva 

o nome da galáxia desejada, 

clique OK e tecle G. A galáxia 

desejada aparecerá na tela. 

Exemplos: Grande Nuvem de 

Magalhães – LMC ( Fig. 8). 

 

Figura 8: Imagem da galáxia Grande Nuvem de Magalhães. Fonte: Celestia 
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- Pequena Nuvem de 

Magalhães – SMC ( Fig. 9) 

 

 

Figura 9: Imagem da galáxia Pequena Nuvem de Magalhães. Fonte: Celestia 

 

 

 

- Via Láctea ( Fig. 10)  

 

 

Figura 10: Imagem da nossa Galáxia Via Láctea. Fonte: Celestia  

 

 

 

-Sagitarius – M54( Fig. 11) 

 

 

Figura 11: Imagem da galáxia Sagitarius. Fonte: Celestia 
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ATIVIDADE 03 

CONTEÚDO: Sistema Solar 

OBJETIVO: Representar o Sistema Solar através de maquete. 

 

 

 

    Os planetas orbitam o Sol de maneira circular e no 
mesmo plano?  

 

 

 

 

A teoria mais aceita atualmente proposta pelo francês Pierre Simon de Laplace 

sugere que o Sistema Solar surgiu de uma nuvem primitiva de gás e poeira ao redor 

de 4,6 bilhões de anos atrás. A gravidade fez com que estes componentes 

sofressem uma contração, num processo que demorou dezenas de milhões de 

anos, até que a maior parte de sua massa se concentrasse no centro do sistema. 

Devido à turbulência, o núcleo original começou a girar com velocidade cada vez 

maior, dando ao restante da névoa a forma de um disco. 

A temperatura do centro da nuvem foi aumentando à medida que ela se comprimia, 

até se tornar quente o suficiente para que o Sol começasse a brilhar. Enquanto isso, 

a periferia do disco foi se esfriando, permitindo que a matéria se solidificasse. 

À medida que as partículas colidiam, elas foram se unindo, formando corpos cada 

vez maiores. Esses corpos são atualmente os oito planetas que giram em torno do 

Sol.   

Propicie aos alunos maior compreensão e visualização dos conceitos de astronomia 

criando um experimento que mostrará a órbita dos planetas que compõem o sistema 

solar. Para isso, precisamos de: 

- Um espaço livre para montagem de 2 m x 1,5 m (o canto de uma sala, por 

exemplo); alicate; arame médio; argila ou papel machê; 2 bolas de isopor uma de 10 

cm e outra de 8,5 cm; cola quente; estilete; fita métrica; massa de biscuit; ; régua; 10 

tampas de garrafa Pet; 10 tubos de caneta esferográfica; 10 bolinhas de gude; 

imagens dos planetas usando o programa Celestia; tabela do tamanho e diâmetro 
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dos planetas e distância do Sol. 

 PLANETAS DIÂMETRO DISTÂNCIA DO SOL INCLINAÇÃO DO 

EIXO DE 

ROTAÇÃO 

Mercúrio 3,5 milímetros  2 centímetros 280 

Vênus 8,5 milímetros  4 centímetros 1780 

Terra 

Lua ( Satélite ) 

9 milímetros 

2 milímetros 

 5,5 centímetros 

2 milímetros da Terra 

9230 27’ 

2 milímetros  

Marte 5 milímetros  8 centímetros 250 

Júpiter 10 centímetros  28 centímetros 30 5’ 

Saturno 8,5 centímetros 51 centímetros 260 44’ 

Urano 3,5 centímetros  1 metro 980 

Netuno 3 centímetros  1,6 metro 280 48’ 

Plutão ( Planeta 

Anão ) 

1,5 milímetros  2,13 metros 1180 

 

- Solicite que desenhem as órbitas. Para isso, marque no chão do espaço livre as 

distâncias que aparecem na tabela. É importante explicar que as órbitas dos 

planetas não são exatamente círculos, como desenhado no chão. Na verdade, são 

órbitas ligeiramente achatadas, chamadas de elipses. O plano das órbitas dos 

planetas também não são coincidentes, pois os planetas estão ligeiramente 

inclinados uns em relação aos outros. 

- O centro de uma das extremidades do espaço será o Sol. A partir desta 

extremidade, diga aos alunos que desenhem as distâncias das órbitas dos planetas 

de acordo com a tabela.  Quando as marcações estiverem concluídas e desenhadas 

os alunos podem cobri-las com papel machê ou argila, formando um caminho duplo 

por onde deverão passar as tampinhas de Pet. Esclarecer aos alunos que estes 

valores usados são apenas  escalas de representações. 
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Fonte: Revista Astronomia- Projetos Escolares Extra 
 
- Modelem os planetas utilizando a massa de biscuit, seguindo os valores da tabela 

e obedecendo as cores sugeridas nas imagens do Celestia. 

- Usando a cola quente, cole para os alunos os tubos de caneta nas tampinhas de 

Pet. Espete cuidadosamente o arame nos planetas até fixar. Encaixe o arame com o 

planeta dentro do tubo da caneta. 

 

 

 

Fonte: Revista Astronomia- Projetos Escolares Extra 
 

 

 

- Posicione a tampinha em cima da bolinha de gude. 

Reproduza a inclinação dos planetas conforme a tabela. Peça 

ajuda ao professor de matemática neste processo e explore o 

caráter interdisciplinar da astronomia. 

 

Fonte: Revista Astronomia- Projetos Escolares Extra 
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- Abra o programa Celestia. 

- No menu Navegação 

selecione a opção Navegador 
do Sistema Solar. 

- Selecione o planeta desejado, 

em seguida Ir para – OK. Ex: 

Marte ( Fig 12). 

 

Figura 12: Imagem do Planeta Marte. Fonte Celestia 

- Copie a imagem da tela clicando a tecla Print Screen( PrtSc )  do teclado e cole 

numa folha em branco de um editor de texto e imprima. Aproveite a folha e solicite  

que os alunos pesquisem em grupo sobre o planeta impresso. 

 

ATIVIDADE 04 

CONTEÚDO: Estações do Ano – Solstícios e Equinócios 

OBJETIVO: Simular o nascer e o pôr do Sol de maneira que o aluno perceba as 

diferentes posições do Sol e relacione o fenômeno às diferentes estações do ano, 

compreendendo os significados de solstícios e equinócios. 

 

 

Será que o Sol nasce sempre no Leste e se põe sempre no 

Oeste? A ocorrência das Estações do Ano está relacionada à 

distância da Terra em relação ao Sol? 



 29 

 

 
O início de cada estação é definido por quatro fenômenos astronômicos: o solstício 
de verão e o solstício de inverno e o equinócio de primavera e o equinócio de 

outono. Solstício vem do latim solstitium, e significa parada do Sol. Equinócio vem 

das palavras latinas aequus, igual, e nox, noite, ou seja, duração do dia igual à noite. 

O dia do início de cada estação do ano é obtido através da observação do nascer ou 

do pôr-do-sol, sempre de um mesmo lugar. Somente nos dias do início da primavera 

e do outono, o Sol nasce exatamente no ponto cardeal Leste e se põe exatamente 

no ponto cardeal Oeste. Para um observador no Hemisfério Sul, em relação à linha 

leste-oeste, o nascer e o pôr-do-sol ocorrem um pouco mais para o norte no inverno 

e um pouco mais para o sul no verão.  

Muitos alunos teem uma idéia errada de que as estações do ano estão relacionadas 

a uma maior aproximação da Terra com o Sol ou com o afastamento, ou seja, muitos 

acreditam que o verão costuma ser quente porque o Sol está próximo da Terra e que 

no inverno faz frio porque o Sol está longe da Terra. Sendo assim, podemos 

demonstrar as estações do ano, o nascer e o pôr do Sol através da seguinte 

atividade, que usaremos: 

- Uma sala escura; uma fonte de luz que pode ser um abajur ou uma lâmpada num 

soquete representando o Sol; o globo terrestre inclinado num suporte ou  bola de 

isopor perfurada com palito de churrasco, cartolina preta; extensão elétrica. 

- Marcar o Hemisfério Sul com o número 2 e o Hemisfério Norte com o número 1 na 

bola de isopor ou o globo terrestre. 

- Forrar uma mesa com a cartolina preta para que a luz emitida pela lâmpada ou 

abajur não seja refletida para a parte inferior (Hemisfério Sul - 2) do globo ou bola de 

isopor. Colocar a lâmpada no centro da mesa (Sol) e o globo terrestre ou bola de 

isopor no canto da mesa. Direcionar a luz da lâmpada para o globo ou bola. 

- Colocar o globo ou bola de isopor nas posições A, B, C e D indicadas pela figura 

13, tendo o cuidado de manter a luz ( Sol )sempre ao mesmo nível. 
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Figura 13: Esquema sem proporções, mostrando o Sol e a Terra nas posições A, B, C e D. Na 

demonstração prática proposta, fica visível a diferença de iluminação nos hemisférios 2 (Sul) e 1 ( 

Norte) esquematizados nas posições A e C pela diferença de raios luminosos que atingem cada 

hemisfério. Nas posições B e D não é possível representar a igualdade de iluminação nos dois 

hemisférios, mas é perfeitamente visível na demonstração. O eixo de rotação, nesta figura, está 

exageradamente inclinado. Esta figura não deve ser usada para se entender o fenômeno. Ela deve 

ser usada apenas para entender o manuseio da bola de isopor  ou globo ao redor da lâmpada. 

Fonte: Coleção Explorando o ensino: Astronomia                                                                                                        
                                                                                                                                                            

- Em cada uma das posições A, B, C e D, fazer girar o globo terrestre ou a bola de 

isopor e analisar com os alunos a duração do dia e da noite, simulando o movimento 

de rotação da Terra. 

- Simular ainda o movimento de translação colocando o globo ou a bola de isopor  

nas posições A, B, C e D que correspondem ao primeiro dia auge de cada estação 

no Hemisfério Sul.  
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- Abra o programa. 

- Exibir os pontos cardeais e 

a superfície no menu inferior  

(Fig. 14) . 

 

                                                               Figura 14: Tela de destaque do menu inferior com as opções   

    pontos cardeais e superfície ativadas. Fonte: Stellarium 

 

- No menu esquerdo selecione 

janela de data/tempo. 

Aumente ou diminua a data e o 

tempo e observe com os alunos 

a trajetória do Sol durante o dia 

( Fig. 15). 

                                                              

       Figura 15: Imagem da trajetória do Sol durante o dia. 

                     Fonte: Stellarium 
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- Destaque as datas auge do começo de cada estação e observe com os alunos o 

horário e posição do nascer do Sol como nas figuras 16, 17, 18 e 19. Simule também  

o pôr do Sol nestas datas. Com esta atividade simulamos os dias no decorrer do 

ano, ficando fácil perceber quando o Sol nasce no Leste e se põe no Oeste ou nasce 

mais para Leste e se põe mais para Oeste. Ou seja, os solistícios e os equinócios. 

 

 

 

 - 23/12 – Solistício de Verão – 

Hemisfério Sul 

 

Figura 16: Imagem do nascer do Sol no Solistício de Verão no Hemisfério Sul.   

Fonte: Stellarium 

 

 

 

 

- 21/03 – Equinócio de Outono – 

Hemisfério Sul 

Figura 17: Imagem do nascer do Sol no Equinócio de Outono no Hemisfério Sul.   

Fonte: Stellarium 
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- 22/06 – Solistício de Inverno – 

Hemisfério Sul 

 

 

Figura 18: Imagem do nascer do Sol no Solistício de Inverno no Hemisfério Sul.   

Fonte: Stellarium 

 

 

- 23/09 – Equinócio de 

Primavera – Hemisfério Sul 

 

 

Figura 19: Imagem do nascer do Sol no Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul.   

Fonte: Stellarium 

- Incentive a curiosidade dos alunos, procurando descobrir como estava o céu em 

determinadas datas: aniversários, datas cívicas, etc. 
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- Aproveitando o tema, o STELLARIUM ainda permite visualizar o Sol e a Terra a 

partir de um observador localizado fora do Sistema Solar. 

 

 

- No menu esquerdo selecione 

Céu e a ver opções de janela, 
escolher a opção Moon ( Lua ) 

(Fig. 20). 

 

Figura 20: Imagem do Sol visualizado da Lua.   

Fonte: Stellarium 

 

 

- No menu inferior selecione a 

opção nomes dos planetas ( 

Fig. 21). 

 

Figura 21: Imagem dos planetas vistos da Lua com a opção 

nomes dos planetas ativado. Fonte: Stellarium 
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 - No menu janela de data/tempo acelerar a data e o tempo. Assim, podemos 

perceber o movimento da Terra 

em torno do Sol e perceber que 

sua órbita é praticamente uma 

circunferência. Desative a 

opção superfície no menu 

inferior para visualizar melhor o 

movimento dos planetas ao 

redor do Sol ( Fig. 22). 

                                                                  Figura 22: Imagem dos planetas em movimento ao redor do   
       Sol vistos da Lua com a opção superfície desativada.                                                          
       Fonte: Stellarium 

 

 

ATIVIDADE 05 

CONTEÚDO: A Lua e suas fases 

OBJETIVO: Identificar as diferentes fases da Lua de acordo com a quantidade de luz 

solar recebida. 

 

 

 A Lua possui somente quatro fases: Lua Nova, Lua 
Crescente, Quarto minguante e Quarto crescente. Será? 

 

 

A hipótese mais aceita atualmente sobre o surgimento da Lua sugerida por William 

Hartmann e Donald Davis indica que o sistema Terra- Lua tenha sido fruto  de um 

gigantesco acidente de trânsito cósmico.  Durante os estágios finais de formação da 

Terra, há 4,6 bilhões de anos, um objeto do tamanho de um planeta como Marte 

(que tem cerca de 6.800 km de diâmetro) teria se chocado com o nosso, espalhando 



 36 

material dos dois corpos em órbita. Em pouco tempo, essa massa ejetada teria se 

reorganizado para produzir a Lua. Como a Terra já estava quase “pronta” no 

momento da colisão, o impacto não teria sido capaz de arrancar uma parte do ferro 

contido em seu núcleo, explicando o porquê da pequena quantidade dessa 

substância e a baixa densidade média da Lua, apesar dos diversos parentescos em 

outros elementos compartilhados pelos dois astros. Embora ainda faltem provas 

definitivas de que as coisas de fato aconteceram deste modo. Hoje, essa é a 

hipótese mais aceita para o surgimento da Lua. 

Não é de hoje que a Lua fascina os observadores do céu. Desde a antiguidade, o 

aspecto da Lua no céu chama a atenção das pessoas. Em cada dia de lunação 

enxergamos a Lua um pouco diferente e assim, podemos imaginar que ela possui 

várias fases. A face iluminada da Lua é aquela que está voltada para o Sol, 

automaticamente concluimos que, 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). Geralmente, destacamos apenas as quatro fases mais 

características do ciclo lunar - Lua Nova, Quarto-Crescente, Lua Cheia e Quarto-

Minguante - mas a porção que vemos iluminada da Lua, que é a sua fase, varia no 

dia a dia. 

Podemos estimular a observação da Lua pelos alunos fazendo a seguinte atividade 

com: 

- Caderno; lápis de cor; régua 

- Solicite que observem  e desenhem a Lua ao menos uma vez por semana, durante 

quatro ou cinco semanas. Estabeleça um cronograma com os alunos, marcando as 

datas em que deverão realizar os desenhos. Ao final do período, terão observado, 

com certeza, as mudanças no aspecto da Lua.  

- Monte uma roda de discussão e peça que expliquem o fenômeno pela razão  que 

desejarem: mitos, lendas ou qual acreditam ser a científica. 

- Solicite dos alunos uma pesquisa sobre as profissões ( pescadores, cabeleireiros) 

que seguem o calendário lunar para realizar suas atividades e indague-os por quais 

motivos fazem isto. 
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- Os alunos poderão ainda realizar entrevistas com pessoas( parteiras, agricultores) 

perguntando sobre alguma tradição de observação da Lua. 

 

  

- Obedecendo ao cronograma proposto para a observação feita pelos alunos, 

podemos simular as mesmas datas no programa Stellarium para conferência da 

aparência da Lua. 

- Abra o programa. 

- No menu esquerdo selecione 

janela de procura. Digite Lua ( 

Fig. 23). Desative a opção 

superfície no menu inferior 

para visualizar melhor. 

 

                                                                  Figura 23: Imagem do menu esquerdo com a opção janela 
        de procura ( Lua ) ativada com a opção superfície  
        desativada. Fonte: Stellarium 
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- Selecione a janela data/ tempo 

no menu esquerdo. 

- Simulando os dias e as noites – 

mês lunar (Fig. 24), podemos 

acelerar o tempo e percorrer o 

intervalo de um mês em poucos 

segundos.   

Figura 24: Imagem da Lua simulando o mês lunar.  

Fonte: Stellarium 

Assim, é possível conferir a imagem com os desenhos dos alunos feitos durante as 

atividades de observação da Lua. 

 

- Com esta atividade podemos 

observar as mudanças 

apresentadas na aparência da 

Lua, com detalhes que não são 

observáveis no dia a dia ( Fig. 

25). 

 

Figura 25: imagem da Lua apresentando uma de suas fases. 

Fonte: Stellarium 
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ATIVIDADE 06 

CONTEÚDO: Constelações  

OBJETIVO: Apresentar a concepção artística das constelações esclarecendo que as 

estrelas que pertencem a uma constelação estão muito afastadas umas das outras. 

 

  

Constelações são conjuntos de estrelas muito 
próximas uma das outras? Qual a utilidade das 
constelações? 

 

É comum ouvir dizer que uma Constelação é um grupo de estrelas que aparecem 

próximas umas das outras no céu e que quando são ligadas formam uma figura 

imaginável. Mas para a Astronomia, constelação é uma região do céu que comporta 

não somente estrelas, mas qualquer objeto celeste que, visto a partir da Terra, esteja 

contido na mesma região, mesmo sem qualquer ligação astrofísica com outro objeto 

ou estrela da constelação. As constelações nos ajudam a separar o céu em porções 

menores. 

Em virtude da grande extensão territorial do Brasil, em especial na direção Norte-

Sul, algumas constelações são visíveis apenas nas regiões mais ao norte e outras 

apenas nas regiões mais ao sul do País. Além disso, em conseqüência do 

movimento de translação da Terra em torno do Sol, as constelações não 

permanecem visíveis no céu durante o ano todo. 

De todas as constelações visíveis de norte a sul do Brasil, a mais famosa é a do 

Cruzeiro do Sul. Ela nos auxilia a localizar os pontos cardeais a partir do Sul, 

bastando prolongar o braço maior da cruz por quatro vezes e meia o seu tamanho 

nesta mesma direção e então “descer” perpendicular ao horizonte. Este ponto no 

horizonte será o Sul e, se estivermos de frente para ele, o Norte estará às nossas 

costas, o Leste à esquerda e o Oeste à direita. O Cruzeiro do Sul pode ser usado 

para marcar as estações do ano, assim como os índios tupi faziam. Para eles o 
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Cruzeiro do Sul era chamado de curuçu – a cruz. Logo ao anoitecer, no início do 

outono, em 20 de março, o Cruzeiro está deitado com a extremidade superior na 

direção leste; já no início do inverno, em 21 de junho, o Cruzeiro estará quase em 

pé.Três meses depois, no início da primavera, em 23 de setembro, ele estará 

tombado na direção oeste. Durante o verão, o Cruzeiro está de cabeça para baixo, 

portanto, abaixo do horizonte na maioria das regiões brasileiras. No entanto, logo ao 

anoitecer do dia do início do verão (21 de dezembro), as “Três Marias” estarão a 

Leste, logo acima do horizonte. (É preciso lembrar que as estações são “invertidas” 

no Hemisfério Norte, como em Roraima e Amapá, por exemplo: 20/03 primavera; 

21/06 verão; 23/09 outono e 21/12 inverno).  

- Para despertar o interesse pelas constelações, comece contando a lenda da 

constelação de Órion  e Escorpião aos alunos: 

As “Três Marias” são o nome popular dado para as três estrelas do cinturão de 

Órion, o caçador que dizimava os animais na Terra. Segundo a lenda (ou, pelo 

menos, em uma das muitas versões dela), Artêmis, irmã de Apolo, enviou um 

escorpião com a intenção e matá-lo, que passou a persegui-lo, incansavelmente, até 

que um dia conseguiu ferroá-lo no pé, no momento em que Órion pisou nele. Essa 

perseguição da mitologia pode ser vista nos céus também. Órion é uma constelação 

de verão, e o Escorpião uma constelação de inverno, portanto, nunca as duas estão 

no céu ao mesmo tempo. Toda vez que o Escorpião surge no céu prenunciando a 

chegada do inverno, Órion se esconde no horizonte. Seis meses depois, com a 

chegada do verão, Órion surge no céu perseguindo o Escorpião, mas este se 

esconde abaixo do horizonte. 

- Montar as constelações usando a brincadeira de ligar os pontos. Para isso, 

distribua folhas com o desenho das constelações retirada dos programas Stellarium 

e Celestia. Para cada constelação, conte sua história mitológica e em seguida 

convide o aluno a ligar os pontos e encontrar a constelação referida. 

 

 

 

 



 41 

 

- Configurando o STELLARIUM para mostrar as linhas, nomes e arte das 

constelações conforme mostra as figuras 26, 27 e 28, podemos explorar com os 

alunos as constelações. 

- Para isso, após abrir o programa, no menu inferior habilite as opções:  

  

 

- linhas de constelações 

 

 

 

Figura 26: Imagem do menu inferior com a opção linhas de constelações 

ativada. Fonte: Stellarium 

 

 

 

- nomes das constelações 

 

 

 

Figura 27: Imagem do menu inferior com a opção nomes das constelações 

ativada. Fonte: Stellarium 
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- arte de constelações 

 

 

 

Figura 28: Imagem do menu inferior com a opção arte de constelações 

ativada. Fonte: Stellarium 

 

- Tomando Órion como base, por exemplo, a identificação desta constelação pode 

ser facilitada utilizando um laser com emissão em 532 nm (verde) associada à 

utilização do STELARIUM ( Fig. 29). O feixe de laser é difundido no gás atmosférico. 

 

 

 
Figura 29: Destaque em verde para a 

Constelação de Órion. 

 

 

 

 

 

Como a nossa visão é mais sensível para radiações próximo a este 

comprimento de onda, conseguimos durante a noite visualizar o feixe 

luminoso. Lasers no verde (532nm) possuem uma visibilidade muito maior, pois o 

olho humano é mais sensível à cor verde. Por exemplo, um Laser verde de 20mW 

(532nm) será melhor visto pelo olho humano do que um Laser vermelho de 40mW 

(650nm).  

 

Observar o céu a olho nu é uma atividade simples e prazerosa. Quando uma 

observação sem instrumentos é feita com cuidado, muitos objetos interessantes 
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podem se revelar.   

- É possível identificar algumas estrelas que compõem uma constelação conforme  

as figuras 30 e 31, usando a opção linhas e nomes das constelações e 

aproximando a imagem com o botão de rolamento do mouse.   

 

 

Figura 30: Destaque para as estrelas: 
Rigel, Mintaka e Betelgeuse da 
Constelação de Órion. Fonte: 
Stellarium     

 

 

 

 

 

 

 Figura 31: Destaque para as 

estrelas Mimosa, Gacrux e Acrux da 

Constelação do Cruzeiro do Sul. 

Fonte: Stellarium 
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ATIVIDADE 07 

CONTEÚDO: Eclipses 

OBJETIVO: Compreender como acontecem os eclipses. 

 

 

 

Em qualquer fase da Lua ocorre eclipses? 

  

 

Um eclipse é um evento astronômico que acontece quando um objeto celeste se 

move para a sombra de outro. Entretanto, ele pode se referir a eventos além do 

sistema Terra-Lua: por exemplo, um planeta entrando na sombra de uma de suas 

luas, uma lua entrando na sombra do planeta que orbita, ou uma lua cruzando a 

sombra de outra lua. 

Quando a Lua atravessa apenas a região da penumbra da Terra, dizemos que é um 

eclipse lunar penumbral, e quando a Lua também atravessa a sombra da Terra, 

temos o eclipse lunar propriamente, sendo que no penumbral a Lua continua visível, 

porém ligeiramente escurecida, e no lunar propriamente ela fica visível, mas bem 

avermelhada. Em ambos os casos pode-se ter eclipse parcial ou total da Lua. Claro 

que, se a Lua está atravessando a sombra (ou penumbra) da Terra, a Lua está na 

fase cheia ou muito próxima dela. O eclipse solar pode ser parcial, total ou anular 

(quando a Lua passa, exatamente, na frente do Sol, mas, por estar mais distante da 

Terra do que em outras circunstâncias, não conseguiu cobrir o disco solar 

completamente). Se a Lua está entre a Terra e o Sol, é porque é uma lua nova. 

Para que os alunos compreendam o fenômeno dos eclipses é necessário saber o 

que é uma penumbra. Então vamos usar: 

- Uma lâmpada; tubo de papel alumínio; bola de isopor. 
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- Encaixe a lâmpada dentro do tubo do papel alumínio e projete a sombra da bola de 

isopor na parede como indica a figura 32. Observe que quando aproximamos a bola 

de isopor da parede percebemos duas regiões de sombra: uma mais escura, no 

centro, circulada por outra mais clara que chamamos de penumbra. Quanto mais 

próxima da parede, mais escura a sombra. Afastando a bola, diminui a sombra e 

aumenta a penumbra. 

 

 

Figura 32: Esquema para visualizar a sombra e a penumbra da bola de isopor projetada sobre a 

parede. Fonte: Coleção Explorando o Ensino - Astronomia 
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- No menu navegação do Celestia selecione a opção buscador de eclipses onde 

poderá pesquisar as datas, 

duração e astros envolvidos, 

de eclipses que já 

aconteceram ou que ainda vão 

ocorrer (Fig. 33). Feita a 

seleção vá para parâmetros 

de busca e selecione o tipo de 

eclipse que deseja pesquisar .  

                                                         Figura 33: Imagem do Celestia indicando no menu superior  

              navegação, a opção buscador de eclipses. Fonte: Celestia 

 

 

- Após identificar as datas que ocorreram ou que vão ocorrer eclipses no Celestia ( 

Fig. 33), utilize esses dados para pesquisar na internet as regiões em que estes 

foram ou serão visíveis. 

- No Stellarium é possível simular o eclipse desejado de acordo com a data e horário 

que ocorreu ou ocorrerá. Para isso, selecione no menu esquerdo a opção janela de 

localização e informe a localização da visibilidade do fenômeno de acordo com a 

figura 34. 

- Em seguida no menu esquerdo janela de data/ tempo registre a data e hora da 

ocorrência do eclipse pesquisado. 
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 Figura 34: Imagem de eclipse solar total 

ocorrida em 11/07/2010 às 17h10 min, 

registrado em Santiago – Chile. Fonte: 

Stellarium 

 

 

 

 

 

 Figura 35: Imagem do eclipse lunar 

que ocorrerá dia 21/12/2010 às 

05h32min. Visto de Cosmópolis- SP. 

Fonte: Stellarium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

UNIDADE IV 

 PARA SABER MAIS...  

4.1- SITES INTERESSANTES PARA PESQUISA E ESTUDO 

http://radeir.blogspot.com/2010/02/reconhecendo-as-estrelas-mais.html  

http://www.cosmobrain.com.br/index.html 
http://www.achetudoeregiao.com.br/astronomia/sites_de_astronomia.htm 
http://www.ufrgs.br/museudetopografia/fotos/Fotos_PDF/Historia_da_Astrono
mia.pdf 

 http://www.pontociencia.org.br/index.php 
http://www.cdcc.sc.usp.br/cda/sessao-astronomia/index-sa-2001.html#2001-39   

http://www.uranometrianova.pro.br/      
http://www.portalsaofrancisco.com.br/videos-de-astronomia/buracos-
negros.php   

http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/astronomia-olho-
nu-426168.shtml  

http://www.ufrgs.br/museudetopografia/fotos/Fotos_PDF/Historia_da_Astrono
mia.pdf   

http://www.astrosurf.com/astroarte/livros.htm  

http://www.fernando.tavares.nom.br/astronomia/livros.htm  

http://www.asterdomus.com.br/principal9.htm  

http://www.zenite.nu   
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http://www.astronomia.web.st/main.htm  

http://www.scribd.com/doc/4420015/Astronomia-Aula-01-627-Contemplando-o-
ceu  

http://www.cursosolon.com.br/guerra2/celestia/tutorial.html  
http://www4.climatempo.com.br/ct/astronomia/index/efemeridesjunho.htm  

http://www.cosmosbr.org.br/html/V%EDdeos%20Educativos.htm  

http://astronomianaescola.ning.com/profile/MarcosTrindadeMoreira  

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/modules/mylinks/viewcat.
php?cid=109&min=5&orderby=titleA&show=5  

 

4.2- LIVROS  PARA LEITURA E PESQUISA  

VIAGEM AO REDOR DO SOL 

Autor: Branco, Samuel Murgel 

Editora: Moderna 
 

GUIA DE ASTRONOMIA 

 Autor: Ridpath, Ian 

   Editora: Jorge Zahar 

HISTÓRIA DA ASTRONOMIA 

   Autor: Couper, Heather; Henbest, Nigel 

   Editora: Larousse Brasil 

O ABCD DA ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA 

   Autor: Horvath, J. E. 

   Editora: Livraria da Física 
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ASTRONOMIA - UMA VISÃO GERAL DO UNIVERSO 

  Autor: Dal Pino, Elisabete; Vários 

   Editora: Edusp 

ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA 

   Autor: Filho, Kepler de Souza Oliveira 

   Editora: Livraria da Física 

O MAPA DO CÉU - INICIAÇÃO A ASTRONOMIA - COLEÇÃO GALÁXIA 

   Autor: Netto, Edgar Rangel 

   Editora: FTD 

ASTRONOMIA - O ESTUDO DO UNIVERSO - COLEÇÃO CIÊNCIA 
ILUSTRADA 

   Autor: Mahoney, Terry 

   Editora: Melhoramentos 

ATLAS DE ASTRONOMIA - VOLUME ÚNICO 

   Autor: Tola, Jose 

   Editora: FTD 

FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA 

   Autor: Faria, Romildo Povoa 

   Editora: Papirus 

INICIAÇÃO À ASTRONOMIA - DE OLHO NA CIÊNCIA 

   Autor: Faria, Romildo Povoa 

   Editora: Ática 

OS FUNDADORES DA ASTRONOMIA MODERNA - COPÉRNICO, TYCHO 
BRAHE, KEPLER, GALILEU, NEWTON 

   Autor: Bertrand, Joseph 

   Editora: Contraponto 

ATLAS DE ASTRONOMIA 

   Autor: Puig, Ignácio 

   Editora: Ibero Americano 
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A ASTRONOMIA NA ÉPOCA DO DESCOBRIMENTO 

   Autor: Mourão, Ronaldo Rogerio Freitas 

   Editora: Lacerda Editora 

DICIONÁRIO DE ASTRONOMIA 

   Autor: Ramos, Isabel Ferro 

   Editora: Fundo de Cultura 

DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA 

   Autor: Mourão, Ronaldo Rogerio Freitas 

   Editora: Nova Fronteira 

O SISTEMA SOLAR NA AULA DA PROFESSORA ZULEMA 

Autores: Romanzini, Juliana et. Al. 

Editora: EDUEL - Editora da Universidade Estadual de Londrina 

COLEÇÃO EXPLORANDO O ENSINO: ASTRONOMIA 

Autores: Nogueira, Salvador. Canalle, João Batista Garcia  

Editora: MEC, SEB; MCT; AEB 

Download: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4

232&Itemid=   

UMA ESTRELA CHAMADA SOL 

Autores: Trevisan, Rute Helena et. al. 

Editora: EDUEL - Editora da Universidade Estadual de Londrina 

CÉU NOTURNO - UMA INTRODUÇÃO PARA CRIANÇAS 

Autor:  Driscoll,  Michael  

 Editora: Original 

UMA AVENTURA NO ESPAÇO 

Autores: Jardim, Iara.  Calil,  Marcos 
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Editora: Cortez 

 

4.3- REVISTAS PARA LEITURA E PESQUISA  

Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia.   Disponível em 

http://www.relea.ufscar.br/portugues/index.htm  acesso 12/06/2010 

Scientific  American  Brasil: a ciência como você nunca viu. Disponível em 

http://www2.uol.com.br/sciam  acesso em 12/06/2010 

A Física na escola. Suplemento Semestral da Revista Brasileira de Ensino de 

Física (RBEF). Disponível em  http://www.sbfisica.org.br/fne  acesso em 

10/06/2010. 

Revista Ciência Online. Disponível em 

http://www.parthenon.esp.br/revistacienciaonline/index.asp  acesso em 

10/06/2010 

Ciência Hoje Online. Disponível em http://cienciahoje.uol.com.br  acesso em 

15/06/2010. 

Revista Eletrônica de Ciências. Disponível em 

http://www.cdcc.usp.br/ciencia/index.html  acesso em 10/06/2010. 

 

4.4- BLOGS DE ASTRONOMIA PARA VISITAÇÃO 

Blog do Astrônomo 

http://blogdoastronomo.spaces.live.com  

Blog da Astronomia 

http://semanadaastronomia.com/blog   

Cabeça na Rede 

http://cabecanarede.blogspot.com/search/label/Astronomia  
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Pps Power Slides 

http://powerpointdownload.blogspot.com/search/label/astronomia   

Blog do Observador 

http://binoculosnetblog.blogspot.com  

Foco Astronômico 

http://focoastronomico.blogspot.com   

Astronomia. Blog. Br 

http://astronomia.blog.br/?paged=2  

Astronomia Brasileira: Blog Oficial da Sociedade Astronômica Brasileira 

http://astronomiabrasileira.blogspot.com   

Átomo e Meio 

http://atomoemeio.blogspot.com/2009/11/stellarium-e-celestia-dois-
excelentes.html  

4.5- OUTROS SIMULADORES  

Solar System Free Fall Simulator    
http://www.baixaki.com.br/download/worldwide-telescope.htm  

Kstars   

 http://edu.kde.org/kstars  

WorldWide Telescope  

 http://www.baixaki.com.br/download/worldwide-telescope.htm  

Sky Charts    

http://www.stargazing.net/astropc/pindex.html  

NASA World Wind  

http://www.baixaki.com.br/download/nasa-world-wind.htm  
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4.6 - VIDEOS PARA ASSISTIR E REPRODUZIR EM SALA DE AULA 

http://www.youtube.com/watch?v=gFvft5TZosA&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=GAru2ohnvhs  

http://www.youtube.com/watch?v=XtTHsbcz01Y&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=hw8ZLm0EEPA&feature=related  

http://www.portalsaofrancisco.com.br/videos-de-astronomia/index.php  

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/singlefile.php?id=141
50 
http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/singlefile.php?id=141
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UNIDADE V – ENTRAVES E  SOLUÇÕES 

      POSSÍVEIS DIFICULDADES 

 

- Instalação dos softwares nos computadores do Laboratório de Informática do 

Paraná Digital. 

- Falta de equipamento básico para observação astronômica. 

. 

FORMAS DE CONTORNO 

- Instalar os softwares no notebook e usar sala de projeção com equipamento 

multimídia. 

- Instalar os softwares no notebook e transferir som e vídeo para TV pen drive, 

através de cabo especial. 

- Aquisição de telescópio ou binóculo para observação básica do céu. 
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ANEXO 01 

TUTORIAL DO STELLARIUM 

Elaboração: Prof. Anderson Freitas – Rio de Janeiro 

Adaptação: Profa . Iracilda dos Santos Araújo 

 1. O primeiro passo é baixar e instalar o software. O download do arquivo de 

instalação pode ser feito no site oficial (www.stellarium.org), ou no famoso portal 

Baixaki (http://www.baixaki.com.br/download/stellarium.htm). Sugiro que utilize o 

segundo link, pois lhe direcionará, sem perda de tempo, para a página de download. 

Assim que baixar o arquivo, execute-o para iniciar a instalação do programa. 

Um detalhe importante: esse aplicativo refere-se à versão 0.10.2 do Stellarium. Essa 

versão é um pouco mais pesada do que as outras, mas o visual e a funcionalidade 

são melhores. Caso essa versão não rode adequadamente no seu computador, você 

poderá utilizar a versão 0.9. 

2. Rodando o Stellarium pela primeira vez: 

Instalado o aplicativo, chegou a hora de utiliza-lo. Para tal, basta acessar o menu 

iniciar, programa, Stellarium e clicar o ícone correspondente. Uma dica interessante 

consiste em criar um atalho do ícone inicializador do Stellarium na área de trabalho. 

Para tal, basta localizar o ícone (como já foi explicado neste mesmo item) e clicar 

sobre ele com o botão direito do mouse, passando o cursor sobre “ENVIAR PARA”, 

escolhendo a opção CRIAR ATALHO. Pronto, já temos um atalho no Desktop para 

facilitar sua vida, todas as vezes que executar o software. 

Após abrir o programa alguns procedimentos são necessários, de modo a tornar sua 

utilização mais eficiente e fiel ao céu em tempo real. 

Inicialmente devemos “informar-lhe” nossa localização. Isso é feito através da 

janela localização, que fica aposta na barra de ferramentas do aplicativo, na 

JANELA DE LOCALIZAÇÃO ( Fig 1) que pode ser acessada percorrendo com o 

cursor o canto inferior esquerdo da tela. Uma maneira mais fácil de realizar essa 

tarefa apertando a tecla F6. Na janela que se abrirá existe uma caixa de busca (que 
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tem uma lupa do lado direito) onde você pode digitar sua cidade. 

 

Figura 1 

3. A próxima etapa, opcional ao usuário, é escolha da paisagem (landscape) que 

aparecerá na tela ( Fig 2). Essa, mostrada na imagem anterior, é a paisagem padrão, 

que pode ser modificada. Caso queira mudá-la, o procedimento é esse: Apertando a 

tecla F4, ou clicando CÉU e OPÇÕES DE JANELAS, no item PAISAGEM você 

escolherá o tema adequado para sua utilização. 

Nessa janela você também poderá configurar outros parâmetros do aplicativo. Na 

aba CÉU, permite-se modificar, dentre outras coisas o brilho, a cintilação das 

estrelas. Utilize essa ferramenta para deixar o céu mais parecido com o apresentado 

na sua região. Modifique os valores e compare o resultado com o céu real. 
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Figura 2 

Já na aba MARCADORES, sugiro que escolha a opção PERSPECTIVA, que 

mantém a linha do horizonte que ajuda bastante no momento das observações. 

4. Pesquisando um objeto celeste. 

Com a tecla F3, ou clicando no item JANELA DE PROCURA, da caixa de 

ferramentas, temos uma caixa de busca, na qual podemos encontrar algum objeto 

específico cuja posição no céu não conhecemos. Na figura 3 abaixo, a busca e a 

localização de Júpiter. 
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Figura 3 

 Uma vez encontrado o objeto, ele fica marcado com quatro traços vermelhos 

conforme a figura 4. Na verdade é possível a visualização do objeto com mais 

detalhes, ou em campo visual mais panorâmico.  

 

Figura 4 
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Para aproximar, pode-se utilizar a tecla “/” (barra comum) e para afastar a tecla “\” 

(barra invertida). Observe  este efeito nas figuras 5 e 6 abaixo: 

 

Figura 5 

Outra maneira de realizar o mesmo procedimento é com o uso das teclas PAGE UP 
e PAGE DOWN. 

 

Figura 6 
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5. Na barra de tarefas inferior existem diversas outras funções muito importantes que 

veremos agora, da esquerda à direita: 

a. O primeiro item permite a apresentação das linhas das constelações (ou tecla C)( 

Fig. 7). Ferramenta muito útil para o iniciante, e mesmo para o mais experientes, 

que, normalmente, tem muita dificuldade em visualizar e associar as estrelas em 

suas constelações, principalmente àquelas mais difíceis. As linhas imaginárias que 

surgem unindo estrelas de determinada região favorece e facilita a identificação das 

constelações. 

 

Figura7 

b. No próximo item pode-se acrescentar ou retirar os nomes das constelações (tecla 

V) (Fig 8) . 
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Figura 9 

c. No item que segue, é possível mostrar a representação artística das constelações 

(ARTE DE CONSTELAÇÕES – TECLA R), identificando cada símbolo 

correspondente ao seu nome como na figura 10. Essa ferramenta causa forte 

impacto visual nos alunos, dando idéia sobre a forma como os antigos imaginavam 

as imagens formadas pelas estrelas. 
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Figura 10 

d. Os próximos dois itens, Grelhas Equatorial (Tecla E) e Azimutal (tecla Z), 

mostrados nas figuras 11 e 12 servem como ferramentas para trabalhar o conceito 

de efemérides com os alunos, o que seria o equivalente às coordenadas geográficas 

(latitude e longitude). 

 

Figura 11 

 

Figura 12 

e. Os itens SUPERFÍCIE (TECLA G), PONTOS CARDEAIS (TECLA Q) e 

ATMOSFERA (TECLA A), respectivamente (figura 13), permitem a visualização, ou 

não, da superfície terrestre (você pode usar esse recurso, sumindo com a superfície, 

caso queira observar algum objeto que esteja abaixo da linha do horizonte); mostrar 

ou não os pontos cardeais; subtrair a atmosfera para, por exemplo, verificar durante 

o dia, quais corpos celestes estão no céu naquele momento, o que seria impossível 

de se fazer sem a utilização desse recurso.  
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Figura 13 

f. Nos próximos dois itens, fica facultativo ao usuário a possibilidade de exibição na 
tela de NEBULOSAS (TECLA N) E PLANETAS (TECLA P). 

g. No item tipo de montagem (equatorial/azimutal) sugiro não alterar, deixando na 

configuração original (equatorial). 

h. CENTRAR NO OBJETO SELECIONADO (BARRA DE ESPAÇO – SPACE), o 

aplicativo centraliza na tela um objeto selecionado. 

i. MODO NOTURNO. O software utiliza-se de filtro vermelho, diminuindo 

principalmente a luz branca, que tanto atrapalha as observações noturnas. Uma dica 

muito útil quando o Stellarium for utilizado como orientador celeste numa prática de 

observação em local pouco iluminado de acordo com a figura 14. 
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. 

 

Figura 14 

j. No modo ECRÃ COMPLETO (TECLA F11) é possível utilizar toda tela para a 

exibição do Stellarium, “escondendo” a barra de tarefas do Windows. 

k. O próximo item é o ícone de SAIR, FECHAR O PROGRAMA (TECLAS CTRLQ). 

l. As últimas funções desta barra de ferramentas estão relacionadas à condução do 

tempo. O primeiro ícone DIMINUI A VELOCIDADE DO TEMPO (TECLA J); no 

segundo, o tempo retorna a sua VELOCIDADE NORMAL (TELCA  K); no terceiro, 

volta do TEMPO REAL (TECLA  K); no último é possível AVANÇAR OTEMPO 
(TECLA 8). 

Esse é um tutorial básico sobre a utilização do Stellarium. O aplicativo possui 

diversas outras funções, que, com o uso freqüente, você descobrirá.  
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ANEXO 02 

TUTORIAL DO CELESTIA 

 Elaboração: Prof. Wilson Guerra – UEM – Maringá , disponível em  

http://www.cursosolon.com.br/guerra2/celestia/tutorial.html acesso em 15/03/2010 

Adaptação: Profa. Iracilda dos Santos Araújo 

Antes de "decorar" as teclas de atalho, faça esse pequeno treino. Exemplo de um 

pequeno "tour" pelo Sistema Solar. 

Selecione Marte (mars) pressionando o "4" (já que Marte é o quarto planeta por 

ordem de distância ao Sol). Viaje até lá pressionando "G" de acordo com a figura 1. 

 

Figura1 

Com o "shift" do teclado pressionado, use as setas para fazer giros sobre Marte. 

Você poderá dar voltas completas, e ver seus pólos norte e sul. Use "home" para se 

aproximar da superfície de Marte, e "end" para se afastar. 
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Vamos então para Deimos, um dos satélites naturais de Marte ( Fig. 2). Para isso, 

pressione "Enter". Um campo na parte inferior da tela abriu-se. Basta então digitar o 

nome: Deimos 

 

Figura 2 

Tecle "Enter" mais uma vez para confirmar, e "G" para viajar até Deimos. Você pode 

usar as setas mantendo a tecla "shift" pressionada para ver Deimos de vários 

ângulos ( Fig. 3), como feito com Marte. 
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Figura 3 

Agora vamos para o complexo sistema de Saturno conforme a figura 4. Para isso, 

pressione "6" (já que Saturno é o sexto planeta por ordem de distância ao Sol). 

Podemos ver o belo e gigantesco planeta e seu conjunto de anéis. 

 

Figura 4 



 71 

Em torno de Saturno gravitam muitos satélites naturais. Para vê-los, vamos ativar as 

órbitas, pressionando a letra "O" (Fig. 5). Afaste-se num pouco do planeta, usando 

"end" para ver as órbitas mais afastadas. Usando "M", os nomes das "luas" de 

Saturno são exibidos. Podemos acelerar a simulação do tempo usando a tecla "L" 

umas duas ou três vezes, para assim visualizarmos sua revolução sobre Saturno. 

Para retornar à simulação de tempo normal, pressione a barra invertida( \ ).  

 

Figura 5 

LISTA DE COMANDOS BÁSICOS PARA SE "NAVEGAR" NO CELESTIA. 

MOUSE: 

Botão esquerdo - um clique: seleciona objeto clicado. 

Botão esquerdo - mantendo clicado e arrastando: move campo de visão. 

Botão direito - um clique: abre um "menu" com opções referentes ao objeto. 

Botão direito - mantendo clicado e arrastando: gira ao redor do objeto. 

TECLADO: 

Setas: movem o campo de visão na direção da seta pressionada. 
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Shift+Setas: faz um "giro" em torno do objeto selecionado. 

G: Leva ao objeto selecionado. 

ENTER: abre campo para se digitar nome do objeto que se quer selecionar (ex.: 

pressionar ENTER, digitar VENUS, e pressionar ENTER novamente para 

confirmação. Assim o planeta Vênus foi selecionado; para viajar até ele basta 

pressionar G). 

HOME: aproxima-se do objeto selecionado. 

END: afasta-se do objeto selecionado. 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - De modo automático, seleciona respectivamente: Sol, 

Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, sem 

necessidade de digitar seus nomes por extenso. Para sistemas extra-solares (outras 

estrelas que possuem planetas à sua órbita), a mesma lógica é válida. Ou seja, 0 
seleciona a estrela, e 1, 2, 3, etc, selecionam os planetas que orbitam ao redor, por 

ordem de distância do centro do sistema. 

O: exibe a órbita/trajetória do objeto selecionado. Por padrão, exibe também as 

órbitas de todos os planetas e seus satélites naturais. 

L: acelera simulação do tempo num fator de 10 vezes por toque. 

K: retarda simulação do tempo num fator de 10 vezes por toque. 

Barra de Espaço: "congela" simulação do tempo. 

J: inverte direção da simulação do tempo. 

\: retorna à simulação de tempo real. 

!: configura para data e hora atual (ou a data do relógio do computador). 

&: habilita/desabilita nome de formações das superfícies das luas e planetas (no 

caso de Terra, exibe o nome das capitais dos países). 

Ctrl + U: divide tela verticalmente. 

Ctrl + R: divide tela horizontalmente. 
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TAB: alterna entre telas criadas com Ctrl + U ou Ctrl + R. 

DELETE: elimina telas criadas com Ctrl + U ou Ctrl + R. 

MENU: 

Navegação – Ir para o objeto: viaja ao objeto especificado no campo 

correspondente, dando possibilidade de indicar-se também as coordenadas 

geográficas (latitude e longitude) e distância de observação (em km ou unidades 

astronômicas), de acordo com a figura 5. 

 

Figura 5 
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Navegação – Navegador do Sistema Solar: lista todos os objetos do Sistema Solar 

catalogados (Fig.6). 

 

Figura 6 
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Navegação – Navegador Estelar: lista, em número de 10 a 500, estrelas 

catalogadas por proximidade, brilho ou companhia planetária (Fig. 7). 

 

Figura 7 
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Navegação – Buscador de Eclipse : calcula momento exato de eclipses solares e 

lunares de quaisquer planetas ou luas do sistema solar (Fig. 8). 

 

Figura 8 
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Tempo: permite configurar qualquer data e hora exata para simulação (Fig.9). 

 

Figura 9 
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Renderização – Opções de visualização: permite habilitar ou desabilitar itens 

visuais (Fig. 10) como: atmosferas e nuvens dos planetas, órbitas de planetas, luas, 

naves, asteróides, exibição das caudas dos cometas, de constelações, de galáxias, 

etc. 

 

Figura 10 
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Renderização – Luz Ambiente: regula luz ambiente entre médio, baixo  e  nenhum, 

este último sendo o que melhor corresponderia a realidade (Fig 11). 

 

Figura 11 
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Visão - Forma de exibição da tela: exibe as maneiras de divisão da tela para 

observação ( Fig. 12). 

 

Figura 12 
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 Ajuda – Rodar demonstração: apresenta um vídeo demonstrativo dos recursos do 

software CELESTIA ( Fig. 13). 

 

Figura 13 
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