
Ecoastronomia

 Eixo Principal

A) Principais Movimentos da Terra
Nosso  planeta  apresenta  uma  série  de  movimentos  dos  quais 

elencamos os mais importantes.

 Rotação em torno de seu eixo
A Terra faz uma volta completa em torno de seu eixo em 24 horas. A 

esse  período  denominamos  de  dia.  O  movimento  aparente  que 
observamos é o constante nascer do Sol e das estrelas na direção Leste e 
seu ocaso (pôr) na direção Oeste.

 LEGENDA:  Ao  girar  em torno de  um  eixo, 
diferentes pontos da superfície da Terra alternam situações de dia e noite. 
Créditos: CDCC da USP.

Revolução em torno do Sol
A Terra orbita em torno do Sol em período de cerca de 365 dias. A 

este ciclo   chamamos de ano. 

LEGENDA: O movimento orbital da Terra se reflete 
no céu como se o Sol percorresse um círculo em torno da Terra, com 
período de um ano. Esse círculo é chamado de eclíptica.



O que observamos cotidianamente  é o movimento aparente do Sol em 
torno do centro da Terra.

As Estações
O plano do equador terrestre, perpendicular ao eixo de rotação, está 

inclinado em 23,5 graus em relação ao plano orbital. Assim, metade da 
eclíptica fica no hemisfério norte e a outra metade no hemisfério sul. 
Devido a isso, temos o fenômeno das estações do ano.

LEGENDA:  Como  o  eixo  de  rotação  da 
Terra é inclinado com relação ao plano orbital,  a luz do Sol 
incide mais num hemisfério do que no outro, alternadamente,  
causando as estações.

 Precessão dos Equinócios

É o principal movimento do eixo de rotação da Terra, que se repete 
a aproximadamente 26 mil anos. É causado pela gravidade do Sol e da 
Lua,  que fazem o  eixo  da  Terra  descrever um cone no  espaço  neste 
período.
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LEGENDA:  Como  consequência  da  precessão,  a 
posição dos pólos e do equador celestes vai mudando ao longo do tempo. 

Glaciações 

Além  dos  movimentos  citados,  temos  outros  dois  que  são 
imperceptíveis no dia a dia e que, juntamente com os primeiros, podem 
causar impactos sobre a vida terrestre. 



O primeiro é a variação da inclinação do eixo da Terra (obliquidade da 
eclíptica)  entre 21,5 e 24,5 graus num período de 41 mil anos. O segundo 
é a variação da forma da órbita da Terra (variação da excentricidade) num 
período aproximado de 100 mil anos.

  LEGENDA: Ilustração da variação da inclinação do eixo 
de
 rotação da Terra (obliquidade da eclíptica).   

LEGENDA: Variação da forma da órbita da Terra. As variações do periélio 
(menor distância Terra-Sol) vão de 143 milhões km a 149 milhões km. As 
do afélio situam-se entre 150 milhões km a 157 milhões km. Isso implica 
numa variação de fluxo da energia solar incidente da ordem de 10%.

Então, todos esses efeitos combinados podem gerar os períodos de maior 
resfriamento da Terra, onde o avanço das camadas de gelo em direção 
aos trópicos provoca alterações violentas nos ciclos de vida.

 um vídeo sobre glaciações em
 http://br.yappr.com/welcome/Video.action?videoGuid=60471B71-0F00-
45E6-A572-7F6B7D5EE1A0

B) Radiações:

O Sol emite radiação eletromagnética, desde os raios-X, passando 
pela luz ultravioleta, visível, até a infra-vermelha, além de partículas 
de alta energia (vento solar). Pela sua espessura e composição, nossa 
atmosfera funciona como um escudo protetor à radiação que vem do 
espaço exterior. A camada de ozônio (O3), por exemplo, situada entre 
16 e 40 km  e  com espessura média de 20 km, nos protege do 
ultravioleta . Além disso, a atmosfera possui um campo magnético, 



ou magnetosfera (cinturões de Van Allen), que a protege do vento 
solar e outras partículas de alta energia. 

LEGENDA: Estrutura da atmosfera terrestre e o buraco da camada de 
ozônio
Para saber mais consulte http://www.bohr.quimica.ufpr.br

 Manchas solares, erupções e protuberâncias

      As manchas solares são formações escuras na  atmosfera solar e 
estão associadas a  um campo magnético intenso.  A  temperatura nas 
manchas é cerca de 2000 K menor do que no resto da atmosfera solar. O 
número de manchas varia em um ciclo de onze anos aproximadamente. 
Quando o ciclo está num máximo, a atividade magnética do Sol é mais 
intensa, o  que leva a  tempestades magnéticas que podem afetar  as 
comunicações  terrestres,  os  satélites  e  gerar  as  auroras  boreais  e 
austrais.
 

 LEGENDA: Sequência de manchas solares num ciclo de 
alta atividade do Sol.

   
  LEGENDA: Fotografia em detalhe de uma protuberância solar.



 
LEGENDA:  O  Sol  fotografado com  filtros  especiais  por  satélites  que 
permitem observar as estruturas das manchas e das protuberâncias. A 
bolinha azul à esquerda representa a Terra em escala para comparação 
com o tamanha das manchas.

 Vento Solar

É constituído por partículas (basicamente prótons e elétrons) que 
são ejetadas do Sol e se espalham pelo Sistema Solar. Dependendo da 
atividade do Sol pode afetar nosso planeta , especialmente quando há 
inversão da polaridade do campo magnético terrestre.

LEGENDA:  Representação de uma tempestade magnética do Sol  e  da 
magnetosfera terrestre.

Supernovas e Radiação Gama

Na explosão de uma estrela supernova são geradas uma onda de 
choque,  pela rápida expansão do  material ejetado, e muita radiação, 
incluindo raios gama, de alta energia. As explosões cósmicas de raios 
gama são os fenômenos que emitem a maior quantidade de energia por 
unidade de tempo no universo.  Se  uma estrela  supernova explodisse 
próxima ao Sistema Solar, os planetas seriam varridos por esta onda de 



choque  com  consequências  inimagináveis.  Mesmo  não  estando  tão 
próxima, se o jato de radiação gama  estiver voltado em direção à Terra, a 
vida no planeta poderia ser extinta.

   
LEGENDA: Representação artística de uma explosão de uma supernova. 
No espaço, as explosões cósmicas de raios gama são os fenômenos que 
emitem  a  maior  quantidade  de  energia  por  unidade  de  tempo  no 
universo.  Uma  única  explosão,  com  uma  duração  típica  de  alguns 
segundos, emite tanta energia em raios gama quanto o Sol vai emitir  
durante toda a sua vida (estimada em 10 bilhões de anos). 

C) Pedras que vêm do céu

Num único dia, em torno de 40 a 100 toneladas de matéria 
vinda  do  espaço  penetra  na  atmosfera  terrestre.  Esse  material  é 
composto de restos de cometas ou fragmentos de asteróides, semelhante 
a uma areia fina. Quando penetram na atmosfera, devido à fricção, há um 
aumento  da  temperatura  e  transformam-se  em  rastros  luminosos, 
chamados  meteoros.  Os  fragmentos maiores  podem atingir  o  solo  e 
causar  pequenos  danos:  são  os  meteoritos.  Mas  o  que  pode  causar 
problemas para a humanidade são os choques com asteróides e cometas. 
(Ver asteróides e cometas no Sistema solar).

A energia envolvida num choque desses pode ser insignificante para 
diâmetros pequenos (metros), como o do asteróide 2009DD45 que passou 
próximo à Terra em 2 de março de 2009. Mas o choque que provocou a 
extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos e que deixou sua marca 
no golfo do México, a cratera de Chicxulub,  teve energia equivalente a 
milhões ou bilhões de bombas atômicas. Atualmente estão classificados 
1.050 desses objetos com chances de se chocar com a Terra.



LEGENDA:  Cinturão  de  Asteróides.  Em  escala  vemos  as  órbitas  dos 
planetas Terra e Marte. Vemos também as órbitas dos principais grupos 
de asteróides que ameaçam a Terra. (Crédito Winsconsin-Madison Univ.)

Ainda temos o cinturão de Kuiper,  além de Netuno, e a Nuvem de Oort, 
muito mais distante, que são fontes de asteróides ou cometas que podem 
ter impactos com a Terra, mas que são muito menos perigosos que os do 
interior do Sistema Solar.

.  
LEGENDA: A figura mostra a famosa Escala de Torino, que varia conforme 
os possíveis efeitos de destruição. Estes são expressos em função da 
energia do  asteróide  e  da sua probabilidade de colisão com a  Terra. 
Quanto maior ambos, maior o valor do evento na escala, que varia de 0 a 
10. 

LEGENDA:  A  conhecida  cratera de 
Barringer no Arizona, causada por impacto de um asteróide de cerca de 



50 m de diâmetro, há cerca de 50 mil anos. Possui 1200 m de diâmetro e 
170 m de profundidade.

imagens e vídeos - close aproaches

http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2009 FS32;orb=1
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2008 SV11;orb=1
http://neo.jpl.nasa.gov/ca

http://neo.jpl.nasa.gov/ca

