
As estrelas na nossa vida 

Numa noite sem nuvens podemos ver diversos conjuntos 

de estrelas ofuscados durante o dia pelo Sol, a nossa estrela 

central do sistema Solar, a 150 milhões de quilómetros do nosso 

planeta Terra abrigando 7800 milhões de seres humanos. Ao 

escrever a distância da Terra ao Sol, de 150 milhões de 

quilómetros em metros teríamos de usar doze algarismos: um 

1, um 5 e dez 0 definindo o número 150 000 000 000.  

Ao escrever números com muitos algarismos apercebemo-nos da importância dos 

primeiros algarismos pois eles indicam a grandeza desses números. Desta forma, a 

escrita científica vai ajudar a compreender e a lidar melhor com este tipo de números. 

Por exemplo, a quantidade de seres humanos na Terra, de 7800 milhões é representada 

pelo número 7 800 000 000 cuja escrita em notação científica é 97,8 10 .  

Quando o Sol deixa de iluminar certas zonas da Terra, os habitantes desses locais 

podem visualizar as estrelas e por certo surgem nas suas mentes: quantas estrelas 

haverá no Universo? A resposta a esta pergunta depende de imensos fatores e ao longo 

do tempo tivemos diferentes valores perante o conhecimento científico sobre o 

Universo.  

Uma atividade interessante para realizar com os alunos, de modo a perceber como 

é feita a estimativa do número de estrelas visíveis num determinado local da Terra, está 

descrita em https://apaa.co.pt/GA/estrelas_no_ceu_CM.pdf. No filme Mente Brilhante, 

a futura mulher do matemático John Forbes Nash Jr., diz ter contado 4348 estrelas no 

céu cujo valor está muito próximo de 5000 estrelas visíveis a olho nu (ver 

https://vintage.portaldoastronomo.org/noticia.php?id=270). 

O Homem desde sempre fez associações a 

elementos terrenos ou deuses, a certos conjuntos de 

estrelas designados por constelações. Uma das 

constelações mais conhecidas tem o nome de Ursa Menor 

cuja estrela mais brilhante na sua cauda é conhecida por 

Estrela Polar. Nas constelações cada estrela é identificada 

por uma letra grega ou por um nome. 

Como podemos ver na figura 1, as constelações Ursa Maior e Ursa Menor 

apresentam sete estrelas e têm um formato geométrico muito similar. A constelação 

Ursa Maior é muito mais visível no céu e por isso usamos a distância entre as estrelas 

Dubhe e Merak, ao deslocar essa distância por sete vezes segundo a linha reta dessas 

duas estrelas obtemos a posição da Estrela Polar. A Estrela Polar é muito usada pelos 

marinheiros pois está situada segundo o eixo da Terra e por isso a sua posição é quase 

fixa no céu (ver http://www.explicatorium.com/cfq-7/orientacao-pelas-estrelas.html).  
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 No século II, Ptolomeu identificou quarenta e 

oito constelações e nos séculos XVII e XVIII, Nicolas 

Louis de Lacailhe, identificou quarenta novas 

constelações e em 1922, a União Astronómica 

Internacional definiu o nome e número de cada uma 

das oitenta e oito constelações visíveis.  

A terminologia moderna define constelação 

como uma região quadrada na esfera celeste 

delimitada por arcos de ascensão (em graus) e arcos 

de declinação (em horas), cuja área é medida em 

graus quadrados. Por exemplo, a constelação de 

Oríon ilustrada na figura 2, está limitada entre os arcos de declinação de 5h e 6h e os 

arcos de ascensão de -10o e 10o com uma área de 594 graus quadrados. 

Das 88 constelações, 26 são constelações boreais 

(situadas no hemisfério celeste norte), 12 são zodiacais 

(situadas na eclíptica) e 50 são constelações austrais 

(situadas no hemisfério celeste sul). A eclíptica é a 

projeção da deslocação aparente do Sol na esfera celeste 

vista a partir da Terra e esta circunferência situada num 

plano com uma inclinação de 23o 27’ em relação ao plano 

do Equador. A esfera armilar presente numa rotunda na 

cidade do Funchal apresenta as constelações do Zodíaco 

numa faixa metálica (ver figura 3).  

No site https://stellarium-web.org/ podemos facilmente descobrir as estrelas 

presentes no céu ao introduzirmos as coordenadas geográficas da nossa localização na 

Terra. Como disse Carl Sagan “Nós somos poeiras de estrelas”. Saudações matemáticas! 
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