Constelações
Eixo principal
As constelações são agrupamentos arbitrários de estrelas que as
várias civilizações e povos foram construindo no seu imaginário ao longo
da História. Em geral elas representam deuses, mitos, animais e até
objetos de uso importante no cotidiano. A diivisão do céu
em
constelações facilitava a identificação dos objetos celestes, como estrelas,
planetas, cometas, entre outros.
As constelações não formam sistemas físicos, ou seja, suas estrelas
podem estar muito longe umas das outras. Hoje em dia, os astrônomos
profissionais usam sistemas de coordenadas, que identificam qualquer
ponto no céu de forma mais eficiente. Mas as diferentes constelações
imaginadas através da História constitutem importante registro histórico.

LEGENDA: O registro mais
antigo conhecido de uma constelação foi encontrado nas cavernas de
Lascaux, França e representa as constelações de Touro e das Plêiades,
datando de 17.300 anos atrás.
Em 1930 a União Astronômica Internacional (IAU) publicou a demarcação
oficial das 88 constelações que são utilizadas atualmente.
Eixo secundário
As estrelas numa dada constelação recebem designações seguindo
a ordem de seu brilho no céu. A mais brilhante recebe a designação de
alfa, a segunda mais brilhante é beta e assim por diante, seguindo o
alfabeto grego. Além da designação, as estrelas mais brilhantes têm

nomes. Por exemplo, alfa do Escorpião é a mais brilhante dessa
constelação e seu nome é Antares.

À esquerda, a demarcação das fronteiras da constelação de Órion
(caçador), com as estrelas principais. No centro: as estrelas Alnilak,
Alnilam e Mintaka formam o cinturão de Órion e são conhecidas como as
Três Marias. À direita uma imagem fotográfica real notando-se que abaixo
das Três Marias aparece a Nebulosa de Órion. Créditos: IAU/Sky and
.Telescope
Eixo Principal
As constelações refletem
a cultura dos diferentes povos que as
identtificaram no céu noturno. As figuras vislumbradas pelos gregos
remetem às suas figuras míticas como Sagitário, Centauro, Pégaso,
Hércules, entre tantas outras. Aqui fazemos uma comparação com as
constelações indígenas e suas equivalentes em outros povos antigos.

LEGENDA: A mesma região do céu vista por diferentes civilizações. Em
sua maioria, as figuras definidas pelas constelações são difíceis de serem
identificadas no céu noturno. Na primeira imagem, a demarcação das
constelações oficiais conforme a União Astronômica Internacional no céu
austral. A demarcação da IAU é herança da visão do céu pelos gregos e
romanos. Na segunda imagem, a constelação da Ema segundo a tradição
tupi-guarani.
Na terceira, a constelação do Emu
dos aborígenes
australianos.
Assim como as constelações incas, as de outros povos da América
do Sul, eram delineadas não só por estrelas, mas também por nuvens
escuras na Via-Láctea. A cabeça do Emu está no Saco de .Carvão no
Cruzeiro do Sul, o pescoço passa por alfa e beta Centauri e o corpo
contém Scorpius. A constelação da ema dos povos sul americanos tem
praticamente a mesma definição. Créditos: en:User:Rayd8/Wikipedia.
Eixo Secundário

LEGENDA: Na imagem da esquerda, na faixa central, temos as Plêiades,
Touro e Órion. As mesmas constelações formam a figura do Homem Velho
para os tupi-guarani (imagem à direita).

