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O que é e como é o Espaço?
Os seres humanos chamam Espaço a tudo o que está fora da

superfície e atmosfera terrestre.

A maioria dos peritos acredita que o Espaço começa aos

100km acima da superfície da Terra, na termosfera (depois da

troposfera, estratosfera e mesosfera).



O Espaço é todo o Universo. A diferença é que o planeta

Terra faz parte do Universo, mas nós só chamamos Espaço a

todo o Universo que está fora do planeta Terra.

O Universo engloba a Terra e a Lua, o Sol e o sistema solar, a

O que é e como é o Espaço?

Via Láctea, as galáxias conhecidas e as galáxias não

conhecidas.



As galáxias que compõem o Universo são mesmo muito
grandes. Tão grandes que é impossível medir o Universo.

Na nossa galáxia, uma sonda espacial levaria 2 mil milhões
de anos a atravessá-la de uma ponta à outra.

O que é e como é o Espaço?

Imaginem medir todas as galáxias? 

Ainda por cima, o Universo está em expansão, o que significa
que as galáxias continuam a crescer.



O que é e como é o Espaço?

A maioria dos cientistas acredita que o Universo nasceu num

ponto denso e quente, há mais de 13 mil milhões de anos, um

acontecimento a que chamam Big Bang .



Sistema solar
O sistema solar é o nome dado ao conjunto de astros que

orbitam em torno da estrela a que chamamos Sol.

O sistema solar é composto por planetas, satélites, cometas,

meteoritos e, é claro, o Sol!



Sistema solar
O sistema solar tem 8 planetas. Já se chegou a considerar

que tinha 9 planetas, mas Plutão passou a ser tratado como

um planeta anão.

Os planetas que compõem o sistema solar são: Mercúrio,

Vénus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Úrano e Neptuno.Vénus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Úrano e Neptuno.

Os três planetas anões são Éris, Plutão e Ceres.



Sistema solar
O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio.

É muito mais pequeno que a Terra.

Tem dias escaldantes, mas noites gélidas.

Mercúrio demora apenas 88 dias a orbitar o Sol. Ou seja, um

ano, em Mercúrio, só tem 88 dias.

Foi por causa da sua rapidez que este planeta ficou com o

nome romano do mensageiro dos deuses.

Mercúrio está a 57,9 milhões de km do Sol.



Sistema solar
O planeta mais distante do Sol é Neptuno.

É 57 vezes maior que a Terra.

Tem 13 luas.

É sobretudo composto por gases e água.

Neptuno demora cerca de 175 anos a cumprir uma órbita à

volta do Sol.

Por causa da sua cor azul, Neptuno recebeu o nome do

antigo deus do mar romano.

Neptuno está a 4.450 milhões de km do Sol.



Sistema solar
A Terra, onde vivemos, é o terceiro planeta do sistema solar a

contar do Sol.

Demora 365,26 dias a dar a volta ao Sol. Os anos, na Terra, têm

365 dias e seis horas. Por isso é que, para ficarem as contas a

bater certo, de quatro em quatro anos, acrescenta-se um dia (29 debater certo, de quatro em quatro anos, acrescenta-se um dia (29 de

Fevereiro) e chama-se a esse ano de 366 dias um ano bissexto.

Tanto quanto se sabe, a Terra é o único planeta com vida em todo o

sistema solar.

A Terra está 149,6 milhões de km do Sol.

A Terra é esférica, mas um pouco achatada nos pólos.



Astros

As estrelas são bolas de gases que fazem luz cintilante.



Astros
Os cometas são bolas de gelo sujo a girar à volta de uma

estrela.

A cauda dos cometas varia se está longe do sol ou não.

A cauda tem duas partes - a parte amarela e branca, que

é feita de poeiras, e a parte azul é feita de gases.



Astros

Os asteróides são rochas gigantes, que podem ter as suas

luas.



Astros

Os meteoritos são destroços que sobreviveram ao impacto

com um planeta (como por exemplo a Terra).



Astros
Os meteoros, ou estrelas-cadentes, são pedaços de poeira
espacial que se incendeiam ao entrar na atmosfera terrestre.
Isto acontece aos 90km acima da superfície terrestre.

EXPERIÊNCIA: Atira bolas de vários tamanho diferentes em areia
húmida. Isto é o que acontece quando um meteoro colide com um
planeta, formando uma cratera.planeta, formando uma cratera.



Astros
O lixo espacial é feito por objectos do Homem que foram

deixados ou perdidos no espaço.

É um problema muito grande, pois cada pedaço de lixo

espacial contribui para a destruição dos vaivém, das naves

espaciais e estações espaciais.espaciais e estações espaciais.



Astros

Um planeta é um objecto grande, arredondado, que orbita

uma estrela e que se livra de objectos que entram na sua

órbita.



Descorbetas
O Cientista italiano Galileu Galilei melhorou o telescópio e com

ele descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, as

fases de Vénus, quatro dos satélites de Júpiter, os anéis de

Saturno, as estrelas da Via Láctea. Também defendeu que a

Terra é redonda.Terra é redonda.

Sabemos que o universo está sempre a crescer graças aos

estudos de Edwin Hubble.



Descorbetas

Em 1849, Jonh Couch Adams, descobriu Neptuno.

Sir. George Biddle Airy decidiu fazer um novo telescópio.



O Homem no Espaço
1957
O primeiro satélite artificial - o Sputnik 1.

1957
O primeiro ser vivo no espaço - a cadela Laika.O primeiro ser vivo no espaço - a cadela Laika.

1959
As primeiras imagens do lado que não se via da lua - nave 
espacial Luna 3.
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O Homem no Espaço

1961
Primeira pessoa no espaço – Yuri Gagarin

1963
Primeira mulher no espaço - Valentina TershkovaPrimeira mulher no espaço - Valentina Tershkova

1965
Primeiro passeio espacial - durou +/- 10 minutos - feito por 
Alexei Arkhipovich Leonov.



O Homem no Espaço
1969
A primeira pessoa a pisar a lua - Neil Armstrong

1973
A primeira estação espacial a entrar em órbita - SkylabA primeira estação espacial a entrar em órbita - Skylab

1977
A Voyager 2 e Voyager 1 estudam os sistemas para além 
do sistema solar.



O Homem no Espaço

1986
Foi lançada a Mir.

1998
Foi lançada a primeira estação
espacial internacional (iss).

2004
A Cassini chegou a
Saturno e enviou
fotografias, as mais
nítidas de sempre.



Curiosidades
Em 2005 foi descoberto um décimo planeta no sistema solar.

Até ao Século XVI pensava-se que a Terra era plana.

Úrano, Júpiter e Neptuno também têm anéis, mas ao
contrário dos outros três, Úrano tem os anéis na vertical, nãocontrário dos outros três, Úrano tem os anéis na vertical, não
na horizontal.



Curiosidades
Todas as pessoas podem ser astrónomas.

Basta terem uma lanterna, uma bússola, um caderno para

desenhar as estrelas e constelações, uma caneta ou lápis, uns

binóculos e um mapa celeste.

A seguir ir para um sítio elevado, sem poluição e longe da luzA seguir ir para um sítio elevado, sem poluição e longe da luz

artificial.
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