
Os preparativos para a

uma observação

Ricardo Moreno, Rosa M Ros, 
Beatriz García, Francis Berthomieu 

União Astronómica Internacional 
Colégio Retamar de Madrid, Espanha

Universidade Politécnica da Catalunha, Espanha
Universidade Tecnológica Nacional, Argentina

CLEA, França



Objetivos

▪ Como escolher uma data e um local 

adequados.

▪ Que equipamento devo levar.

▪ Que objetos podemos ver.

▪ Como planear a saída.

▪ Aprender a usar o programa Stellarium.



Lugar

▪ Observações em cidade: Sol, Lua, 

planetas, constelações.

▪ Problemas: escuridão do ambiente, 

iluminação artificial (poluição luminosa), 

veículos.



Data

▪ Tempo limpo, sem nuvens (ver a previsão 

metereológica; ex: www.ipma.pt ou

www.accuweather.com).

▪ Fases da lua: quarto crescente? 

(acrescentar ou consultar mapas da Lua 

antes de sair).

▪ Chegar com tempo suficiente para montar 

os instrumentos ainda com luz diurna.

http://www.ipma.pt/
http://www.accuweather.com/


Material

▪ Plano do céu (Stellarium).

▪ Lanterna de luz vermelha.

▪ Comida, bebida, roupas 

quentes.

▪ Ponteiro de laser verde.

▪ Binóculos, telescópio.

▪ Alternativamente, se estiver 

nublado: histórias, dvd, 

google-mars.



Observação a olho nu

▪ Aplicações iPhone, iPad, Android...

▪ Reconhecer as constelações.

▪ Mais fácil com menos luz da Lua.

SkyMap Star Map



Observação a olho nu

Hemisfério Norte

Constelações

Ursa Maior, Ursa Menor, 

Cassiopeia, Cisne, Lira, 

Hércules, Boieiro, Coroa 

Boreal, Leão, Sagitário, 

Escorpião, Orionte, Cão Maior, 

Touro, Auriga, Andrómeda, 

Pégaso, Gémeos e o zodíaco.

Estrelas, enxames, galáxias 

Polar, Sírio, Aldebarã, 

Betelgeuse, Rigel, Arcturo, 

Antares, Plêiades e  

Andrómeda.

Hemisfério sul

Constelações 

Cruzeiro do Sul, Quilha, Popa,  

Vela, Orionte, Cão Maior e o 

zodíaco.

Estrelas, enxames, galáxias

Alpha Centauri, Omega 

Centauri, 47 Tucanae, Nuvens 

de Magalhães (não há estrela 

polar no polo sul, a posição do 

polo celeste é determinada pelo 

Cruzeiro do Sul).



Observação a olho nu

▪ Alternância das fases da Lua e o seu 

movimento através das estrelas.

▪ Movimento dos planetas: Vénus, Marte.

▪ Estrelas cadentes, algumas horas após o pôr-

do-sol (a cada 5-10 minutos).

▪ Chuvas de meteoros: Perseidas, Quadrântidas, 

Leónidas, entre outros, dependendo do 

hemisfério.



Observação a olho nu

▪ São necessárias cartas ou mapas celestes.

▪ Passagem de satélites artificiais, 1-2 horas 

depois do pôr-do-Sol: ISS, Iridium, etc.

www.heavens-above.com

http://www.heavens-above.com/


▪ Mapa do céu 

para o 

Hemisfério 

Norte

(7 a 10 de dezembro, 2012)

www.skymaps.com

http://www.skymaps.com/


▪ Mapa do céu 

para o 

Hemisfério 

Sul

(7 a 10 de dezembro, 2012)

www.skymaps.com

http://www.skymaps.com/


Observação com binóculos

▪ Baixa ampliação, mas 

bons coletores de luz.

▪ Bom: 7×50 (ampliação 

7× e abertura 50 mm, ou 

seja, o diâmetro da 

lente).



Observação com binóculos
Céu do norte

Galáxia de Andrómeda - M31 

(Andrómeda);

Nebulosa de Orionte - M42 

(Orionte);

Enxame Globular - M13 

(Hércules);

Enxame aberto das Plêiades - M45 

(Touro);

Praesepe - M44 (Caranguejo);

Nebulosa do Caranguejo - M1 

(Touro);

Galáxia Whirlpool - M51 (Cães de 

Caça);

etc.

Céu do sul

Grande Nuvem de Magalhães 

(Dourado);

Pequena Nuvem de Magalhães 

(Tucana);

Eta Carinae - NGC 3372 (Quilha);

Centauro A - NGC 5128 

(Centauro);

Enxame globular 47 Tucano 

(Tucano);

Galáxia Moeda de Prata - NGC 

253 (Escultor);

Enxame Aberto caixa de Joias -

NGC 4755 (Cruzeiro do Sul);

etc.



Observação com o telescópio

▪ Missão: recolher mais luz.

▪ Objetiva e ocular.

▪ Tipos: refrator e refletor; newtoniano e refletor 

Cassegrain e catadióptricos.

Refrator Refletor Catadióptrico



Observação com o telescópio

▪ Imagem invertida.

▪ Montagem: azimutal, dobsoniana, equatorial.

▪ Recorrer a mapas celestes para uma melhor 

identificação da zona que se pretende 

observar.



Movimentos do céu

Os movimentos que observamos no céu 

correspondem a movimentos relativos da 

rotação e translação da Terra. 

O movimento diurno é muito rápido. A Terra 

roda 360º em 24 horas, isto é, 15º por hora. 

O movimento translacional é de 360º em cada 

365 dias, o que corresponde a cerca de um grau 

por dia (um pouco inferior a um grau/dia).



▪ Imagine que a Terra não girou.

▪ Nós veríamos o mesmo céu noturno de uma 

noite para outra.

▪ A mesma estrela estaria quase na mesma 

posição a cada noite.

▪ Ela ter-se-ia movido apenas cerca de um grau 

(ou seja, a espessura de um dedo indicador no 

braço estendido) em comparação com o dia 

anterior.

Movimentos do céu



O movimento de translação é quase impercetível 

se não tivermos uma referência e por isso não é 

visível a olho nu, mas o que percebemos é que o 

céu observável num determinado dia é 

completamente diferente do céu passados três 

meses, ou seis meses.

Após três meses de translação, correspondente a 

90º, ou cerca de ¼ do céu, e em meio ano a 

metade do céu, a outra metade do céu oposta.

Movimentos do céu



Atividade 1: Chapéu de chuva celestial

Objetivos

▪ Compreender o movimento de translação e 

comparar com o movimento de rotação.

▪ Visualizar o movimento de translação “sem o 

movimento de rotação”.

▪ Conhecer algumas constelações no correspondente 

hemisfério norte/sul (no chapéu de chuva).



Atividade 1: Chapéu de chuva celestial

❖ Zona Sul:

Cruzeiro do Sul

❖Áreas envolventes:

Aquário (primavera),

Orionte (verão),

Leão (outono) e

Escorpião (inverno)

❖ Zona Norte:

Ursa Maior e Cassiopeia

❖ Áreas envolventes:

Leão (primavera),

Cisne (verão),

Pégaso (outono) e

Orionte (inverno)

Desenhar o chapéu de chuva do hemisfério norte



Desenhar as constelações projetando o planisfério 

de cada hemisfério, usando o Stellarium.

Atividade 1: Chapéu de chuva celestial



Usar um guarda chuva preto e pintar as 

constelações com tinta branca.

Atividade 1: Chapéu de chuva celestial



Usar o chapéu de chuva, acima da cabeça, 

com a haste direcionada para o polo 

(inclinação igual à latitude do local de 

observação).

Atividade 1: Chapéu de chuva celestial

equador

horizonte

latitude

polo



Usar o chapéu no Hemisfério Norte

Horizonte Norte

PRIMAVERA: colocar a Ursa Maior 

acima da Estrela Polar, Leão estará 

visível no horizonte sul.

VERÃO: Colocar a Ursa Maior à 

esquerda da Estrela Polar, Cisne 

ficará visível no horizonte sul.

OUTONO: colocar a Ursa Maior sob 

a Estrela Polar e Pégaso será visível 

no horizonte sul.

INVERNO: Colocar a Ursa à 

esquerda da Estrela Polar e Orionte 

estará no horizonte sul.

Atividade 1: Chapéu de chuva celestial

INVERNO
VERÃO

PRIMAVERA

OUTONO

Horizonte norte

Polo norte celeste



Usar o chapéu no Hemisfério Sul

Horizonte Sul

PRIMAVERA: colocar o Cruzeiro do 

Sul à direita do polo, Aquário é para o 

horizonte norte.

VERÃO: colocar o Cruzeiro do Sul 

sob o polo, Orion é para o horizonte 

norte. 

OUTONO: colocar o Cruzeiro do Sul 

à esquerda do polo, Leão é para o 

horizonte norte.

INVERNO: se o Cruzeiro do Sul 

estiver acima do polo, Escorpião é 

para o horizonte norte.

Atividade 1: Chapéu de chuva celestial

INVERNO

VERÃO

PRIMAVERA

OUTONO

Horizonte sul

Polo sul celeste



Céu escuro e poluição luminosa

▪ Para poder ver as estrelas é necessário um céu 

escuro.

▪ Tal só é possível em localidades longe das 

cidades.

▪ Os seres humanos esqueceram-se de como é o 

céu à noite, porque não podemos observá-lo.

▪ A poluição luminosa é uma das formas menos 

conhecidas de poluição: impede-nos de ver as 

estrelas, mas também afeta o ecossistema 

noturno, a saúde humana e representa um 

desperdício de energia.



Formas de poluição luminosa

Existem três tipos de poluição luminosa:

a) Resplandecência: associado à iluminação pública 

que também ilumina o céu. Produz um efeito de bolha 

de luz que rodeia as cidades.

b) Intrusão: a luz exterior ,que se difunde em todas as 

direções, entra em casa inadvertidamente obrigando a 

fechar as janelas para garantir a escuridão noturna.

c) Brilho/encandeamento: iluminação associada a 

sinais luminosos de veículos que inesperadamente 

encandeiam os olhos. Predominante em cidades.



Atividade 2: Poluição luminosa -

resplandecência

Objetivos

▪ Mostrar o efeito poluente da iluminação não 

bloqueada.

▪ Reconhecer o efeito benéfico de uma fonte de luz 

bem escolhida.

▪ Reconhecer a possibilidade de melhorar a 

visibilidade das estrelas, sem deixar de iluminar o 

lugar onde não podemos ter escuridão total.



Atividade 2: Poluição luminosa -

resplandecência

Procedimento

Preparação da caixa escura



Atividade 2: Poluição luminosa –

resplandecência

Teste as fontes de luz 

com e sem bloqueio 

de luz, em particular 

para o controlo da 

poluição luminosa.



Atividade 2: Poluição luminosa -

resplandecência

Demonstração: as fotografias são tiradas dentro da caixa

Aspeto do céu com fonte 

luminosa não bloqueada
Aspeto do céu com fonte 

luminosa bloqueada



Programa Stellarium

www.stellarium.org

http://www.stellarium.org/


Guia de recursos do Stellarium

Janela de ajuda

Janela de configuração

Janela de pesquisa

Janela do tempo

Janela de visualização

Janela de localização

Mostra a janela de visualização

Mostra a janela de pesquisa de objetos

Mostra a janela de configuração

Mostra a janela de ajuda que lista informação útil

Mostra a anela do tempo

Mostra a janela de localização do observador (mapa)

ou



Guia de recursos do Stellarium

TeclaBotão DescriçãoFunção

Constelações

Nomes das 

constelações

Arte constelações

Grelha equatorial

Grelha azimutal

Alternar pontos 

cardeais

Alternar horizonte 

Alternar atmosfera

Dicas de planetas

Nebulosas & 

galáxias

Sistema de 

coordenadas

Go To

Modo noturno

Desenha as linhas das constelações

Mostra os nomes das constelações

Sobrepõe sobre as estrelas representações artísticas das constelações

Desenha linhas para o sistema de coordenadas RA/Dec

Desenha linhas para o sistema de coordenadas Alt/Azi

Alterna o aspeto do horizonte. Desligado perlite ver objetos abaixo do horizonte

Liga/desliga os pontos cardeais no horizonte

Altera efeitos atmosféricos, até tornando as estrelas visíveis durante o dia

Alterna os indicadores de posição dos planetas

Alterna entre os sistemas de coordenadas Alt/Azi & RA/dec

Centra a vista no objeto selecionado

Alterna as marcações de nebulosas e galáxias

Alterna o modo noturno para melhor visualização noturna

Esta tabela descreve as operações de cada botão na barra de ferramentas e na barra lateral e os respetivos atalhos de teclado



Muito obrigado

pela sua atenção!


