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Apresentação

Estudar Astronomia é
sempre uma tarefa muito
interessante e desafiadora.
Interessante porque a Astronomia é
o estudo dos astros, que vem sendo
desenvolvido e ampliado desde os
tempos das antigas civilizações, como
os egípcios, os chineses e os astecas.

Esses povos usaram a
Astronomia em importantes práticas
como: agricultura, orientação para
navegação e na construção de
calendários.

Nesse livro vamos
aprender um pouco sobre as
constelações e como os astrônomos
da Antiguidade identificavam seus
conjuntos de estrelas e contavam
suas mitologias.

Vamos identificar as
constelações do Zodíaco, seus
símbolos e como saber qual é o signo
de uma pessoa.

Venha fazer essa jornada
pelo conhecimento de uma das mais
antigas e belas ciências do homem, a
leitura do céu noturno.

Boas descobertas

Os egípcios construíram 
as pirâmides de Gizé, de 
acordo com as estrelas 
das três Marias.

Os chineses elaboraram 
um calendário baseado 
em uma corrida da qual 
participaram vários 
animais.

Os astecas construíram 
pirâmides que serviam 
de observatórios 
astronômicos e templos 
ritualísticos.



Você sabe qual é o seus signo?

Uma das atividades mais
comuns praticadas pelos povos da
Antiguidade era a observação do céu
noturno.

As constelações surgiram
dessas observações e os signos do
zodíaco simbolizavam diferentes
traços de personalidade das pessoas.

Dessa maneira, as pessoas
que nasciam em determinado período
do ano, teriam o seu signo, ou seja, as
características que eram atribuídas às
constelações que se encontravam no
caminho do Sol. Assim surgiu a
Astrologia.

Atualmente o estudo das
constelações é atribuído à Astronomia,
que orienta a observação desses
conjuntos de estrelas.

As constelações contam
histórias de personagens da mitologia,
como: os gêmeos, o leão, o aquário e
escorpião gigante, enviado pela Deusa
da caça Artêmis.

Aquário
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A astrologia é um campo de estudos que
procura relacionar os movimentos dos
corpos celestes e a ocorrência de
eventos sociais, individuais e coletivos.

Na Antiguidade os astrônomos eram os
responsáveis por fazerem previsões de
resultados de guerras e presságios
sobre eventos que dependiam da benção
dos Deuses.

Astrologia e Astronomia

Astronomia é uma ciência natural que
estuda os corpos celestes como, por
exemplo: as estrelas, os planetas,
cometas, nebulosas, aglomerados de
estrelas e galáxias.

A invenção do telescópio permitiu que os
astrônomos estudassem os planetas e as
estrelas mais distantes.

Os três Reis magos

Uma das histórias mais conhecidas
relacionadas à observação do céu e à
previsão de acontecimentos é a visita dos
Reis Magos ao menino Jesus, recém
nascido. Belchior, Baltazar e Gaspar eram
magos, mas talvez não fossem reis e
talvez fossem até mais do que três reis
visitando Jesus, porém, foram
acreditaram que uma estrela os guiaria até
o local de nascimento do Cristo ou “Rei dos
Judeus”.



O Sol e as constelações do Zodíaco
Chama-se de zodíaco o conjunto de constelações ao longo da eclíptica (o
caminho aparente percorrido pelo Sol do lado leste até o lado oeste). São 13
as constelações que compõem o zodíaco.

O signo de uma pessoal é determinado pelo dia do seu aniversário. Nesse
período o Sol estava em uma determinada constelação.

Para saber em qual constelação o Sol se encontra, os astrônomos
observavam qual constelação aparece no horizonte antes do nascente. A
claridade do dia que vem com o nascer do sol vai encobrir a constelação
onde o astro rei se encontra.

Virgem é a última
constelação visível antes
do nascer do Sol.

Qual é o seu signo ?

L NS
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L NS

Na sequência das constelações Libra é a seguinte
após a virgem. Libra não está visível devido a
claridade, então podemos deduzir que o Sol esta
nessa constelação.
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As constelações do Zodíaco

Vejamos algumas características das constelações do Zodíaco e seus
subgrupos, que estão relacionados com os elementos: Agua, terra, fogo e ar.
Essa subdivisão tem como base a Astronomia da Antiguidade, não sendo
diretamente relacionada à astronomia dos dias de hoje, mas nos ajudam a
compreender a mitologia que apresenta essas constelações.

Os quatro elementos - Fogo, Terra, Ar e Água -
são uma categoria de classificação dos signos
astrológicos conforme a sua natureza
fundamental. Os elementos astrológicos vêm
dos elementos da antiga filosofia grega que
classificava as coisas como sólidas (Terra),
líquidas (Água) e gasosas (Ar) e energia (Fogo),
como fonte de luz e calor.

FOGO
TERRA
AR
ÁGUA



Elemento fogo

Traz como características para aqueles que nascem nos signos do fogo:
energia universal radiante: atividade, dinamismo, vitalidade, entusiasmo,
vontade, decisão, autoconfiança, liberdade, orgulho, egocentrismo,
identidade pessoal, liderança, intuição.

Seu nome significa carneiro. Situa-se entre Peixes e Touro, e não é
muito brilhante. O Sol passa em Áries de 19 de abril a 13 de maio.

É uma constelação onde a figura lembra realmente um leão. Localiza-se
entre Câncer e Virgem. O Sol passa nesta constelação de 10 de agosto a
15 de setembro.
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Sagitário

O nome Sagitário é o homem que atira a seta, ou flecha. Está entre
Escorpião e Capricórnio. Localiza-se próxima a região do céu onde está
situada a direção do centro da nossa galáxia, Via Láctea. O Sol passa em
Sagitário de 18 de dezembro a 18 de janeiro.



Gêmeos

Elemento Ar
Os signos do elemento ar têm grande poder de comunicação e são muito
sensíveis, por isso, têm habilidade e calma para evitar atritos e discussões.
São pessoas leves, descontraídas e de bem com a vida. São originais,
pioneiros e adoram uma novidade.

Esta é uma constelação tem duas estrelas muito brilhantes, Castor e Pollux,
que representam as cabeças dos gêmeos mitológicos. Localiza-se entre Touro
e Câncer. O Sol passa em Gêmeos de 20 de junho a 20 de julho.

Libra

Libra significa balança. Está localizada entre Virgem e Escorpião. Representa
a balança da justiça segurada por Virgem. O Sol passa em Libra de 31 de
outubro a 22 de novembro.
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Aquário

É uma das maiores constelações do Zodíaco, localiza-se entre Capricórnio e
Peixes. O Sol passa em Aquário de 16 de fevereiro a 11 de março. Na
mitologia grega, representa um jovem, e às vezes um homem velho,
derramando água de uma jarra.



Câncer

Elemento Água

Os signos de água costumam prezar pela transparência, demonstram tudo o
que sentem. São pessoas muito honestas e que valorizam a honestidade nos
outros.

Câncer, traduzido como caranguejo, é a constelação mais fraca de todas as
constelações do Zodíaco. Localiza-se entre Gêmeos e Leão. O Sol passa em
Câncer de 21 de julho a 9 de agosto.

Escorpião

O escorpião foi criado pela Deusa Artemis para derrotar o gigante caçador
Órion que estava caçando todos os animais existentes. O Sol passa em
Escorpião de 23 de novembro a 29 de novembro.

Peixes

Representa dois peixes ligados pelas suas caudas representadas por uma
estrela chamada "Al Rischa", que significa "o cordão". A constelação localiza-
se entre Aquário e Áries. O Sol passa em Peixes de 12 de março a 18 de abril.
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Virgem

Touro

Elemento Terra
As pessoas dos signos de terra prezam mais pela segurança do que pela
aventura. No início, podem aparentar reservados e tímidos, mas quando se
soltam a história muda: tornam-se bastante falantes. Não costumam brincar
com assuntos sérios, não suportam mentiras ou hipocrisia.

Touro tem como estrela mais brilhante Aldebaran, uma gigante vermelha.
Possui um aglomerado aberto de estrelas, Plêiades, conhecido também
como Sete Irmãs. O Sol passa em Touro de 14 de maio a 19 de junho.

O Sol passa em Virgem de 16 de setembro a 30 de outubro. Essa constelação
presente na bandeira do Brasil representando o Estado do Pará, sendo
inclusive a estrela azul da bandeira paraense. Ela marca a primavera para o
hemisfério sul.

Capricórnio

É a menor das constelação do zodíaco e uma das mais antigas. Localiza-se
entre Aquário e Sagitário. É normalmente traduzida como "A Cabra do Mar"
ou "A Cabra-Peixe".
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Os povos da Antiguidade desenvolveram duas áreas de conhecimento que
sempre andaram e cresceram juntos: A matemática e a Astronomia. Esse é
um dos fatores que indicam o grau de desenvolvimento de uma civilização.

Destacaram-se na Antiguidade: os
Babilônios, os gregos e os chineses que
além do seu poderio militar e grande
capacidade inventiva e tecnológica,
também ganharam destaque pelo
domínio das técnicas de plantio que
proporcionavam colheitas a partir do uso
de calendários que ajudavam a saber o
período correto das estações do ano. Da
mesma forma, tinham conhecimentos de
navegação e usavam instrumentos que
orientavam as caravanas de viajantes do
deserto, ou dos navegantes dos mares.
(VIEIRA,

Matemática e Astronomia

Os babilônio criaram
observatórios, que eram
prédios onde os
astrônomos observavam os
movimentos do céu.

Para medir os ângulos e a
altura das estrelas eles
usavam as mãos.

Como mediam os astrônomos da Antiguidade?
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Linhas e Direções 

Os pontos cardeais são importantes elementos de orientação espacial. São
em numero que quatro: Norte, Sul, Leste e Oeste. O lado leste é para onde o
Sol, a lua e as estrelas surgem no horizonte e o lado oeste é a direção para
onde os astros desaparecem no horizonte, o norte e o sul são as direções
dos polos da Terra.

Nas regiões próximas ao equador os astros tem movimento ascendente no
céu a par5tir do lado leste e depois tem movimento descente até alcançarem
o lado oeste.

Quando os astros desfilam pelo céu noturno, passam pelo ponto mais alto

do céu, o Zênite, que fica exatamente sobre a cabeça do observador, esteja

onde estiver. Por isso a linha que que liga os pontos norte e sul é chamada

Linha Meridional e separa o céu em dois lados: ascendente e descente. A

linha meridional marca o Meridiano Astronômico do Lugar – MAL.
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O lado ascendente do céu é anterior à linha meridional e por isso é chamado
anti meridiam e o lado descendente é posterior à linha meridional, então
chamada post meridiam. Assim, o Sol no seu movimento diário está em
constante movimento de ascendência pela manhã até o meio dia e em
movimento descentente depois que passa pela linha meridional.

As horas do dia são identificadas de acordo com a posição do sol no seu
movimento AM (anti meridiam) e PM (post meridiam)

Nascente: 6:00 (AM)    Poente: 6:00 (PM)
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A unidade de grau é
medida pela espessura do
dedo mínimo, também
chamado mindinho.

O polegar tem a largura
de dois graus.

Os três dedos do meio
(anelar, médio e
indicador), bem unidos,
somam cinco graus.

O punho fechado mede
dez graus.

O dedo indicador e o
mindinho esticados
medem quinze graus.

O polegar e o mindinho
esticados medem vinte
graus.

Outros graus menores podem ser medidos usando-se o dedo indicador e
suas falanges.

3° Falange menor

4° Falange média 

6° Falange maior

No caso de não termos um teodolito, ainda
assim podemos medir as aberturas angulares e
identificar a altura das estrelas no céu ou a
distância aparente entre elas. Vamos ver as
principais medidas angulares usando as mãos.

Para medir os ângulos usando a mão você
deve ficar com o braço esticado diante dos seu
rosto. Se esticar o baço direito deve olhar com
o olho direito e o outro fica fechado.

Medindo os ângulos
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Medindo os ângulos no céu

O céu tem a aparência de uma abobada, ou seja, a metade de uma esfera na
qual estamos no centro. Quando olhamos para o céu temos que medir as
distâncias em arcos que são descritos em unidades de grau.

O instrumento usado para medir os arcos é o transferidor, que vem com
medidas de unidades de grau.
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Usamos o transferidor para saber a medida de uma abertura angular. Para
medir com o transferidor basta colocar um dos segmentos no zero e o outro
no grau correspondente.



Estudos do Grau

O grau foi criado na Babilônia. Os babilônios dividiram o círculo em 360
partes iguais, pois acreditavam que essa era a quantidade de dias referente
ao período de um ano.
Como cada um das 360 divisões do círculo corresponde a um grau, temos 
que: 

1 volta = 360 graus = 360°
1/2 volta = 180 graus = 180° (ângulo raso)

1/4 volta = 90 graus = 90° (ângulo reto)
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0°

90°

180°

270°

360°

Classificação dos ângulos

Ângulo AGUDO

Medida MENOR que 90°

Ângulo RETO

Medida IGUAL a 90°

Ângulo OBTUSO

Medida MAIOR que 90°



Usamos o transferidor para saber a altura de uma estrela.

Construindo e usando um Astrolábio

O Astrolábio é um instrumento
usado para medir ângulos.
Durante o período das grandes
navegações esse instrumento foi
muito utilizado para medir a altura
dos astros em relação ao
horizonte. Com o astrolábio eles
podiam marcar a sua posição em
relação à Terra, medindo o ângulo
que a estrela polar fazia com o
horizonte e determinar a latitude
do lugar onde se encontravam.

O uso do astrolábio é muito
simples, basta fazer a subtração
de 90° e a medida indicada pelo
prumo, que é o fio esticado por
um peso.

90°

60°

90° – 60°= 30°

Para construirmos o nosso astrolábio, vamos usar o transferidor que está
impresso no livro. Será necessário uma tesoura, um pouco de cola, um
barbante e algum objeto que sirva de peso para o prumo. Também
acompanha o transferidor instruções para construir um cilindro que será
usado como mira.
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1 – Recorte o
transferidor e cole em
um papel mais grosso
para que fique firme.
Ele será usado em
posição invertida.

2 – Com a tira de papel
faça um cilindro
passando cola nas
extremidades do lado
maior.

3 – Use o barbante
com um peso para
fazer o prumo .

4 – Prenda o prumo no local
indicado no transferidor.

5 – cole o cilindro na base do
transferidor para que ela fique
alinhada com o zero grau.

6 – Olhe pela mira para saber a
altura em graus, mostrada pelo
prumo. Calcule o ângulo
subtraindo de 90°.

Você vai precisar de uma tesoura e um 
pedaço de barbante

20
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Ligue as letras na sequência correta para representar o nome
de cada constelação.
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Exercícios 

1 – O teodolito é utilizado para se medir a altura de um determinado astro,
no céu, em relação ao horizonte. Para exercitar essa medição recomendamos
as seguintes atividades:

a) Use o teodolito para determinar a altura, em graus, da lâmpada de um
porte de iluminação:

b) Utilize a mesma técnica para determinar a altura, em graus de uma árvore,
de um prédio, ou de algo que esteja a uma determinada altura do chão. Você
pode utilizar a técnica de leitura de graus com as mãos e dedos:

c) Nesse exercício faça medições, em diferentes distâncias do objeto a ser
observado. Verifique o que acontece na medida em que você fica mais
próximo ou mais distante do ponto que está medindo.
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Nesse livro vamos aprender um
pouco sobre as constelações e como os
astrônomos da Antiguidade identificavam
seus conjuntos de estrelas e contavam
suas mitologias.

Vamos identificar as constelações
do Zodíaco, seus símbolos e como saber
qual é o signo de uma pessoa.

Venha fazer essa jornada pelo
conhecimento de uma das mais antigas e
belas ciências do homem, a leitura do céu
noturno.


