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Caro Aluno: 
  
 Seja bem-vindo ao curso de Ciências. 
             
 Instruções: 
  
1 - Trace uma meta, seja disciplinado e determine seu objetivo de conclusão do curso; 
              
2 - Com muita paciência e amor leia atentamente os capítulos das apostilas; 
      
3 - Anote no caderno as dúvidas e sempre que for necessário consulte o dicionário; 
            
4 - Caso tenha dúvidas com o conteúdo da matéria que estiver estudando, consulte um professor; 
  
5 - Você poderá acessar as apostilas pelo site www.ceesvo.com.br; 
            
6 - É obrigatório o cuidado com a apostila, mantendo-a limpa (sem rabiscos a lápis ou caneta) e em per-
feitas condições de uso.  
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Capítulo VIII 
FALANDO DO NOSSO PLANETA E DO UNIVERSO 
COMPREENDER O SISTEMA SOLAR EM SUA CONFIGURAÇÃO CÓSMICA E A TERRA EM 
SUA CONSTITUIÇÃO GEOLÓGICA E PLANETÁRIA. 
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Falando do nosso planeta e do universo 
APRESENTAÇÃO 
Se nosso planeta é redondo como uma bola por que não caímos? 
O que sabemos sobre o Universo? Pode existir vida fora da Terra? 
Perguntas assim sempre intrigaram a humanidade. E foi a procura de respostas para essas e outras pergun-
tas que fez o conhecimento humano sobre o Universo aumentar. 
Por causa dessa curiosidade, conseguimos compreender um pouco melhor como funciona o nosso planeta e 
fomos descobrindo como é importante preservá-lo. Descobrimos que devemos tomar conta dele com cuida-
do. 
Ainda não achamos nenhum outro planeta onde exista vida. Por enquanto, podemos considerar a Terra como 
uma exclusividade. Uma preciosidade! 
Um pequeno planeta girando ao redor de sua estrela, o Sol, junto com vários outros companheiros celestes. 
Um pequeno planeta, que faz parte de um imenso universo repleto de outras estrelas e planetas. 
Um pequeno planeta, que tem características muito especiais. Que é feroz, com catástrofes naturais como 
terremotos, furacões e vulcões, mas que também é frágil, com ecossistemas ligados entre si e com recursos 
limitados. 
Entender o nosso planeta é, também, entender de onde viemos e para onde iremos, como espécie humana. 
Hoje, continuamos fazendo várias perguntas sobre o nosso planeta e o sistema solar. Algumas são intrigan-
tes, algumas já têm respostas, outras ainda não. 
Perguntas do tipo: Por que a Lua muda de fase? Por que um ano tem 365 dias?  
Quantos planetas existem no Universo? Qual a origem das marés? 
Ou ainda, até onde o ser humano pode influenciar nas catástrofes naturais, como os terremotos? 
Se você tem várias perguntas como essas passando pela sua cabeça ou se interessa pelas suas respostas, 
sinta-se convidado(a) a ler este capítulo. É sobre isso tudo e um pouco mais que iremos discutir. 
 
O NOSSO PLANETA É UMA BOLA OU UMA TÁBUA? 
Com certeza você já viu um “mapa-múndi” (como o da ilustração), que é um mapa mostrando todo o planeta, 
com todos os países e continentes. Quando olhamos para um mapa desse tipo, percebemos que a ilustração 
que aparece no mapa é plana. 
Mas se alguém pergunta: “Qual o formato da Terra?”, respondemos que ela é redonda, como uma bola. E 
essa resposta é confirmada por imagens fotográficas de nosso planeta (como a ilustração). 
Como pode ser isso? 
Afinal, como é o nosso planeta: uma bola ou um lugar plano como uma tábua? 
 
IMAGENS DO NOSSO PLANETA 
Quando olhamos para o horizonte, numa praia, por exemplo, temos a nítida impressão de que esse “papo” do 
mundo ser redondo deve ser um engano: tudo o que vemos é uma grande e vasta superfície plana. 
Mas nossos olhos podem nos enganar, pois só conseguimos enxergar até uma certa distância e, mesmo com 
a ajuda de um binóculo, nossa visão é limitada. 
Aí pode surgir uma dúvida: e se a Terra for tão grande a ponto de não conseguirmos ver a sua suposta curva-
tura? Se for assim mesmo, imensa, como fazer para observar essa curvatura? 
 
Dentre as várias idéias que poderiam ser dadas para resolver este problema nos dias de hoje, uma delas é ir 
subindo. Isso mesmo, subindo. Entrar num foguete, como um dos ônibus espaciais (desses que volta e meia 
vemos na TV), e... 
E, então, o que veríamos? A resposta é: uma bola! Como a ilustração , que, aliás, foi tirada de uma sonda 
espacial (um tipo de nave de pesquisa), chamada Galileu. Mas, então o que a outra ilustração representa? 
Ela é chamada de planisfério ou mapa-múndi e mostra como seria a superfície da Terra, se conseguíssemos 
esticá-la, ou seja, obtemos uma imagem plana de uma superfície esférica. 
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1—Desenvolvendo competências 
Pesquisando seu próprio planisfério                                            
a) Para entendermos melhor esta idéia de planisfério, podemos construir um: pegue um ovo cozido e 
faça uns desenhos em sua casca com uma caneta ou lápis. Faça duas marcações especiais de dois la-
dos opostos do ovo como, por exemplo, duas pessoas 
ou duas flores. 
Retire sua casca, abrindo por apenas um dos lados, 
tentando não quebrá-la inteira (use uma colher para 
ajudar a retirar o ovo de dentro dela). 
Depois, sobre uma mesa, tente transformar a casca 
em uma superfície plana, sem afastar demais as par-
tes do desenho que você fez nela. Você acaba de fa-
zer um planisfério com a casca do ovo. 
Observe como ficaram as marcações opostas que vo-
cê fez, depois que a casca foi esticada. 
É claro que o resultado do planisfério não é perfeito, 
ele sempre vai apresentar algumas distorções, pois é 
impossível fazer a transformação exata de um objeto 
com três dimensões (um objeto esférico, como a casca do ovo) em uma figura de duas dimensões 
(como uma folha 
de papel). Os mapas foram feitos desde a antigüidade, tentando representar, no papel, localidades e dis-
tâncias. E o planisfério é um bom jeito que inventaram para representar  facilmente toda a superfície de 
um objeto esférico como a Terra. 
 
b) A imagem acima é um planisfério do mundo político, ou seja, é um mapa-múndi onde aparecem todos 
os países. 
Imagine que nós queremos dar uma volta ao mundo, saindo da América do Sul, indo em direção à Áfri-

Esquema da atividade. Depois de cozinhar o ovo, faça 
uma marca de cada lado dele. Para retirar a casca, que-
bre apenas uma parte dela (linha pontilhada na ilustra-
ção). 
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O SISTEMA SOLAR 
A partir do século XX, algumas descobertas e avanços tecnológicos 
permitiram que a humanidade pudesse realizar façanhas que em sé-
culos anteriores eram consideradas pura ficção. 
Dentre elas, podemos destacar algumas que fizeram o conhecimento 
humano sobre o nosso planeta e o Universo aumentar muito. 
1. Nos primeiros anos do século XX, várias pessoas tentavam realizar 
a façanha de construir um aparelho que conseguisse voar. 
Construíram-se balões e dirigíveis. Mas foi em 1906, na França, que o 
brasileiro Santos Dumont fez o primeiro vôo com um aparelho “mais 
pesado que o ar”, movido por sua própria hélice e motor. Era o “14-
bis”, o primeiro de todos os aviões. 

 
2. Em 1969, dois astronautas norte-americanos pousaram uma 
nave na Lua e caminharam por ela durante algumas horas. Eles 
tiveram que usar roupas especiais, pois lá não há atmosfera. 
Depois deles, vários outros astronautas estiveram em nosso 
satélite natural, fazendo pesquisas e trazendo amostras de ro-
chas e do solo lunar. 
                               
3. Nos últimos anos, muitas sondas espaciais foram enviadas 
até o planeta Marte para pesquisar esse astro. Por volta do ano 
2020, acredita-se que uma missão com astronautas será enviada para lá. Esta será a primeira vez que 
um ser humano pisará em outro planeta. 
Seria possível fazermos mesmo uma viagem ao planeta Marte? E, se fosse possível, para que lado de-
veríamos ir? 
 

Viagem rumo  
a Marte 

Adaptação Professor Marcelo Alves Moraes 



Falando do nosso planeta e do universo 

7 

2—Desenvolvendo competências 
Planetas e outros astros 
a) Faça uma lista com os nomes de todos os planetas e astros que conhece. Não importa se 
você não se lembra de todos, coloque apenas os que você conhece ou já ouviu falar. 
b) Faça um desenho, de como você imagina que seja o Sistema Solar. Coloque o Sol, a Terra, 
a Lua e os planetas que você conhece. Aponte em seu desenho quais planetas você acha que 
são maiores e quais são menores que a Terra. 
 

NOSSOS COMPANHEIROS DE VIZINHANÇA 
Quantos planetas há em sua lista ou seu desenho (sem contar a Lua)? Se sua reposta foi nove, isso sig-
nifica que você sabe bastante sobre os planetas que estão próximos da Terra. Se na sua lista aparece-
ram menos, não se preocupe. Estaremos falando mais sobre eles e esperamos que, durante esta leitura, 
você os conheça um pouco mais. 
O Sol, os nove planetas e seus satélites, além de alguns cometas e asteróides, formam o que chama-
mos de Sistema Solar. 
O Sistema Solar tem esse nome, obviamente, por causa da importância do Sol. Ele é a única estrela de 
nosso sistema (ou seja, só ele tem luz própria) e é o responsável por manter todo mundo “junto”, por 
causa da força de atração de sua gravidade. 
Sabemos que a maior parte de nossa estrela é formada por gases. O hidrogênio é principal gás presente 
no Sol e na maioria das demais estrelas. 
Por ordem de distância do Sol, temos os planetas Mercúrio e Vênus. Depois vêm a Terra e Marte. Os 
quatro planetas seguintes são os gigantes do sistema solar: Júpiter (o maior de todos), Saturno (o famo-
so planeta dos anéis), Urano e Netuno. E por último, mas tão importante quanto os outros, está o peque-
no Plutão. 
 

VIAJANDO PELO SISTEMA SOLAR 
Mas vamos voltar às perguntas do início desta leitura. 
Se saíssemos em uma viagem para Marte, precisaría-
mos inicialmente de um mapa do Sistema Solar para 
nos localizar, do mesmo jeito que precisamos de mapas 
para nos localizar na Terra. 
Existem vários jeitos de se representar o Sistema Solar. 
O mais simples é utilizar o Sol como referência: coloca-
se o Sol no centro e os planetas à sua volta. Todos os 
planetas estão girando ao redor dele, por isso normal-
mente se 
desenham linhas imaginárias que correspondem às tra-
jetórias, isto é, os caminhos que os planetas percorrem. 
Essas trajetórias são também chamadas de órbitas. 
Esse tipo de representação serve apenas como uma 
ilustração das possíveis posições dos planetas em suas 
órbitas, mas não serve para compararmos os tamanhos 
dos planetas. 

Ilustração dos plane-

tas do sistema solar, 

sem escala de pro-

porção. 
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Esquema representando as órbitas dos planetas do Sistema Solar. As distâncias e os tamanhos não es-
tão em escala.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LENDO A TABELA—DISTÂNCIA DOS PLANETAS AO SOL E SEUS PERÍODOS DE REVOLUÇÃO 

mercúrio 

vênus 

Terra 

marte 

júpiter 

saturno 

netuno 

urano 

plutão 

Sol 

PARA PENSAR 1 
Se os planetas estão em 
movimento constante, co-
mo faríamos para ir até 
Marte? Em qual direção 
nosso foguete deveria ir 
para não errarmos o 
“planeta vermelho”? 

Os planetas não caminham juntos: cada um  tem uma velocidade e está a uma certa distância do Sol. 
Portanto, um mapa do Sistema  Solar não deve marcar os locais fixos, pois os planetas estão sempre 
mudando de lugar em suas órbitas. Essa volta dos planetas em torno do Sol chama-se revolução ou 
translação. 

Nome Distância do Sol 
(em milhões) 

Período 
de revolução 

Tamanho 
(comparado à Terra) 

Sol – – 109 

Mercúrio 58 3 meses 0,38 

Vênus 108 7 meses e meio 0,95 

Terra 150 1 ano 1 

Marte 228 1 ano e 11 meses 0,53 

Júpiter 778 12 anos 11 

Saturno 1.427 29 anos 9 

Urano 2.871 84 anos 4 

Netuno 4.497 165 anos 4 

Plutão 5.913 249 anos 0,27 

Tabela 1 

Adaptação Professor Marcelo Alves Moraes 
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Podemos tirar muitas informações sobre o Sistema Solar de uma tabela como essa. Mas, primeiro, de-
vemos saber como ler a tabela, ou seja, como entender as informações que ela nos está apresentando. 
Podemos olhar uma tabela tanto pelas linhas como pelas colunas, mas ambas estão relacionadas. Nos-
sa tabela tem quatro colunas e onze linhas (a primeira contém os títulos das colunas). Cada coluna traz 
uma informação 
diferente de cada planeta: o nome dele, a distância dele ao Sol, o seu período de revolução (ou seja, 
quanto tempo ele leva para dar uma volta ao redor do Sol) e seu tamanho comparado com o da Terra 
(que, nesse caso, vale 1). 
Cada linha, portanto, tem várias informações sobre o planeta cujo nome está na primeira coluna. Por e-
xemplo, quando olhamos para a sétima linha, sabemos que as informações que estão ali são referentes 
ao planeta Júpiter. Se quisermos saber qual o tamanho deste planeta, basta seguir por esta linha até a 
quarta coluna, e descobriremos que ele é 11 vezes maior do que a Terra. 
 
PARA PENSAR 2 
Olhando para a Tabela 1, podemos ver que a segunda linha é diferente de todas as outras. É a linha do 
Sol. Nela não aparecem os valores da segunda e da terceira coluna. 
Você conseguiria explicar por que não aparecem estes valores? 
 
ANALISANDO A TABELA 
Agora vamos ver como uma tabela desse tipo pode ajudar você a entender melhor as diferenças e se-
melhanças entre os planetas do Sistema Solar. 
Olhando para a primeira e a segunda coluna, vemos que os nove planetas estão apresentados em or-
dem de distância do Sol. Qual o planeta mais distante do Sol? Podemos observar, rapidamente, que é 
Plutão. As distâncias envolvidas são muito grandes, medidas em milhões de quilômetros. Só para se 
perceber como isso é grande: toda a costa brasileira tem cerca de 8.000km, e o diâmetro da Terra tem 
cerca de 12.600km. 
Comparando a segunda com a terceira coluna, percebemos que, quanto mais longe o planeta está do 
Sol, mais tempo ele leva para completar uma revolução, ou seja, uma volta em sua órbita ao redor da 
nossa estrela. 
As diferenças e semelhanças entre os tamanhos dos planetas são observadas na quarta coluna. 

 
 
3—Desenvolvendo competências 
 
Obtendo informações da Tabela 1 
a) Quanto tempo o planeta Mercúrio leva para completar sua 
revolução? E Netuno? E a Terra? 
b) Indique os dois maiores planetas e os dois menores. 
c) A Terra é o menor planeta do Sistema Solar? É o maior? 
d) Quais são os dois planetas com tamanho mais próximo do da 
Terra? 
e) Compare os valores da quarta coluna com os tamanhos que 
você deu para cada planeta no desenho da Atividade 2. Você 
acertou algum tamanho? Teve alguma surpresa? 

 
 

 
 
 
 
PARA PENSAR 3 
Você reparou como são diferentes os nomes dos planetas. Sabe de onde vêm esses nomes? 
 

Diâmetro da Terra 12.600 km 
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MEIO-DIA NO BRASIL = MEIA-NOITE NO JAPÃO 
Toda vez que acontece a transmissão direta pela TV de algum evento esportivo no Japão (ou em algum 
outro país que está lá do outro lado do mundo, como a Austrália), seja uma corrida, seja um jogo de fute-
bol, seja uma Olimpíada, há um problema de horário. Se o evento acontece lá, durante o dia, nós o ve-
mos à noite. Se acontece à noite, nós o vemos durante o dia. 
Você já reparou nisso? Como podemos explicar tais coisas? 
Por vir de longe, poderíamos até pensar que a imagem da TV levaria muito tempo para chegar até aqui: 
se o evento fosse gravado de dia, a imagem só chegaria aqui, à noite... 
Mas há um problema nessa idéia: se você quiser falar ao telefone com alguém que more no Japão, não 
haverá problemas. É só pegar o telefone, ligar e falar com ela. Instantaneamente, sem demora e sem 
atraso. 
Se a informação que vai pelo telefone é praticamente instantânea, a da TV também deveria ser. Pelo 
menos, se o evento estiver sendo filmado “ao vivo”. Então surge uma outra explicação para a diferença 
de horário: isso poderia acontecer, se fosse noite em um lugar do nosso planeta e dia em outro! Será 
que é assim 
mesmo? Isso está certo? 
 
DIAS E NOITES 
A resposta para a pergunta acima está ligada ao formato da Terra. Por ela ser redonda, a luz que vem 
do Sol só pode iluminar uma parte dela, a outra fica escura. Onde está iluminado é dia, onde está escuro 
é noite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 9 – Esquema representando o dia e a noite na Terra. O eixo de rotação terrestre (imaginário) é inclinado com relação à 
direção dos raios solares. As distâncias e os tamanhos não estão em escala. 

 
 
 
Mas a Terra não está parada. Ela está girando, como se fosse um pião, ao redor de um eixo imaginário. 
E esse movimento, que chamamos de rotação, é o que faz com que uma parte da Terra que está ilumi-
nada fique escura depois de algum tempo. 
Mas espere aí! Se a Terra está girando, por que nós não ficamos tontos ou não caímos para fora dela? 
Nós não caímos para fora da Terra porque somos atraídos pela força da gravidade, que puxa tudo na 
direção do centro do planeta.  
 

Adaptação Professor Marcelo Alves Moraes 
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Tudo que é jogado para cima é atraído de volta pela gravidade. E nós não ficamos tontos, apesar de a 
Terra girar em torno de si própria, a cada 24 horas, porque essa velocidade de rotação não é tão alta 
quando comparada à de um carrossel, por exemplo. 
Assim, o que chamamos de “um dia”, ou 24 horas, corresponde a uma volta completa da Terra. Como 
estamos “presos” na superfície da Terra, enquanto gira, ela nos leva junto. Portanto, durante uma parte 
da volta, estamos de frente para o Sol (é o dia); no restante da volta, estamos na região que não é ilumi-
nada pelo Sol (é a noite). 
Deste modo, podemos dizer que, enquanto é dia numa parte do mundo, na outra é noite. E isso explica 
por que, quando assistimos aos jogos da Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coréia, por exemplo, 
os horários pareciam estar ao contrário: quando era dia lá, aqui era noite. Na verdade, entre Brasil e Ja-
pão existe uma diferença de doze horas: quando lá é meio-dia, aqui é meia-noite e vice-versa. 
 

PARA PENSAR 4 
O que seriam o nascente e o poente, se a Terra está girando? 
 

4—Desenvolvendo competências 
Espetando uma Laranja 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
Para entender melhor esta história de dia, noite e giro da Terra, sugerimos que você faça uma pequena 
atividade. Você precisará de algumas coisas para realizá-la: uma laranja, um palito de dentes, uma lan-
terna (pode ser uma vela) e um quarto escuro. 
Quebre o palito ao meio e espete-o na laranja, fazendo com que ele fique firme. Ligue a lanterna e apa-
gue a luz do quarto. 
Aponte a lanterna na direção da laranja (se você puder deixar a lanterna apoiada em algum lugar, seria 
melhor) de modo que ela fique de frente para o palito (veja a Ilustração). 
Gire lentamente a laranja, da esquerda para a direita, até ela completar uma volta. Durante o giro, man-
tenha o palito sempre alinhado com a lanterna, como se a laranja possuísse um eixo imaginário (como o 
da Terra). Observe o que ocorre com a sombra do palito de dente, enquanto a laranja é girada. 
Agora vamos comparar o experimento com nosso dia-a-dia: a laranja representa o planeta Terra, a lan-
terna é o Sol e o palito representa você. 
Pergunta: Será que o que ocorre com a sombra do palito é o que ocorreria com sua sombra, se você fi-
casse parado, durante um dia sem nuvens, num lugar descampado? 

laranja palito 
 lanterna 

Eixo imaginário  
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PARA PENSAR 5 
A Tabela 1 (sobre os planetas do Sistema Solar) apresenta alguma informação sobre o DIA de cada pla-
neta? Marque a única resposta correta. 
a) Não. Porque apresenta o período de revolução ou translação em meses e anos, ao invés de horas, 
como deveria ser. 
b) Sim. Porque para sabermos quanto dura o dia de cada planeta, basta sabermos sua distância ao Sol. 
c) Não. Porque ela não apresenta informações sobre a rotação dos planetas em torno de seu próprio 
eixo. 
d) Sim. Porque o dia está ligado ao período de revolução ou translação de cada planeta ao redor do Sol. 
 
EM QUE ANO NÓS ESTAMOS? 

 
Olhando para o texto, como você explicaria as diferenças de anos nos diferentes calendários? Nós não 
temos uma data fixa para os anos? Afinal, como é definida a contagem dos anos? 
 
ENTENDENDO OS CALENDÁRIOS 
Os calendários são invenções humanas. A maioria das grandes civilizações de nossa história criou seu 
próprio calendário ou fez modificações em algum já existente. Na China antiga, por exemplo, para cada 
novo governante que subia ao trono era feito um novo calendário. Para nós, hoje, isso pareceria uma 
loucura. Mas tais mudanças faziam parte da cultura chinesa da época. 
Atualmente, a maioria do mundo utiliza como padrão o calendário cristão, que tem como início o ano de 
nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, quando falamos no ano 2000, significa que nos referimos a dois 
mil anos após o ano de início deste calendário. Esse raciocínio vale para todos os outros tipos de calen-
dário. 
Os calendários podem ser completamente diferentes no que diz respeito a sua data de início, porém a 
maioria deles tem algo em comum: a duração do ano, ou seja, em quase todos o ano tem 365 dias. 

 
Alguns anos atrás se comemorou a chegada do ano 2000. 
Mas este mesmo ano podia ser considerado: 
Ano 2753 segundo o calendário romano. 
Ano 2749 segundo os babilônicos. 
Ano 6236 de acordo com o primeiro calendário egípcio. 
Ano 5760 no calendário judaico. 
Ano 1420 no calendário muçulmano. 
Ano 2544 segundo os budistas. 
Ano 5119 no calendário maia. 
Ano 208 de acordo com o calendário da Revolução Francesa. 
Ano do dragão, para o calendário chinês. 
E cada um deles começou em um dia diferente do outro. 
Adaptado de: Um ano para o ano 2000. Folha de S. Paulo, São Paulo, 1 jan.1999. 
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5 —Desenvolvendo competências 
Voltando no tempo, até a China antiga... 
Imagine-se vivendo na China antiga e sendo você um(a) grande sábio(a) do reino. O antigo rei acaba de 
falecer e seu filho assume o trono. 
Você é convidado(a) pelo novo rei para criar um novo calendário para seu reinado. 
Que data você usaria como início desse calendário? Quantos dias teria o seu ano? 
Por que você fez essas escolhas? 
 
ANO BISSEXTO!? PARA QUE SERVE ISSO? 
Você já deve ter reparado que, em certos anos, o mês de fevereiro “ganha” um dia a mais e o ano fica 
um pouco mais longo, com 366 dias. É o chamado ano bissexto.  
Para que serve um dia “a mais” no ano? 

 
PARA PENSAR 7 
Quanto vale 1/4 de um dia? 
 
 
Quando você montou seu calendário, na atividade anterior, você atribuiu um certo número de dias à du-
ração do ano. Geralmente, usamos 365, porque sempre se escuta falar que “um ano tem 365 dias”. 
Mas de onde vem essa conta? Por que 365 e não 300, ou 400 dias? 
A duração do ano foi calculada na antigüidade pelos babilônios e pelos egípcios para ajudá-los na agri-
cultura. Quem vive no campo sabe que há uma época certa para o plantio de cada planta e, se uma cer-
ta espécie de planta é cultivada fora desse período, ela terá problemas de crescimento ou não crescerá, 
geralmente, o plantio está associado a uma certa estação do ano. Hoje, temos calendários prontos e é 
só plantar na data certa. E quando não havia os calendários? 
Nossos antepassados descobriram que o intervalo entre duas estações iguais – por exemplo, entre uma 
primavera e outra – era de aproximadamente 365 dias. Os egípcios foram bem precisos nos cálculos, 
chegaram a 365 dias e 1/4. 
 
 
Como eles chegaram a 365 dias e 1/4 ? 
Observando, atentamente, a posição de uma estrela no céu, chamada Sírius. Os gregos da antigüidade 
chegaram ao mesmo valor, só que usando a posição do nascer do Sol. 
Na antigüidade, explicava-se a duração do dia como sendo o tempo que o Sol levava para dar uma volta 
na Terra. Mas a explicação para o ano era um pouco mais complicada. 
Nós, hoje, associamos o dia com a duração de um giro completo da Terra em torno de seu eixo. 
E o ano está associado a outro movimento da Terra: a translação (ou revolução) de nosso planeta em 
torno do Sol, ou seja, um ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em sua órbita, ao 
redor do Sol. 

PARA PENSAR 6 
Tente recordar-se de quando ocorreu o último ano bissexto. Pelo que você se lembra, os anos bissextos 
se repetem a cada: 
a) dois anos;  b) quatro anos;   c) dez anos;  d) vinte anos. 



Falando do nosso planeta e do universo 

14 

Figura 11 – Um ano é o tempo que a Terra leva para completar uma volta ao redor do Sol. As distâncias e os tamanhos não 
estão em escala. 
 

Mas acontece que, como mediram os egípcios, um ano tem uma duração aproximada de 365 dias e 1/4. 
Assim, se o ano de nosso calendário tiver apenas 365 dias, depois de quatro anos, esse calendário esta-
rá um dia adiantado (4 x 6 horas = 24 horas) em relação à posição original da Terra. 
Depois de 40 anos, estaria 10 dias adiantado e assim por diante... 
O que se faz então? Ora, é só acrescentar um dia a cada quatro anos e tudo estará certo. O ano bissex-
to (bi = dois; sexto= seis, ou seja, tem dois números seis: 366 dias) serve para isso. É o ano de ajuste do 
calendário que usamos, com relação à posição da Terra ao redor do Sol. 
Perceba que a Terra tem dois movimentos importantes para a contagem de nossa vida: a rotação, que 

marca os dias, e a trans-
lação, que marca os a-
nos. 
Você sabe quando será o 
próximo ano bissexto? 
 
 

 

 
PARA PENSAR 8 
A Tabela 1 (dos planetas do Sistema Solar) apresenta alguma informação sobre o ANO de cada planeta? 
Marque a única resposta correta. 
a) Não. Porque apresenta o período de revolução ou translação em meses e anos, ao invés de horas, 
como deveria ser. 
b) Sim. Porque para sabermos quanto dura o ano de cada planeta, basta sabermos sua distância ao Sol 
e seu tamanho. 
c) Não. Porque ela não apresenta informações sobre a rotação dos planetas em torno de seu próprio ei-
xo. 
d) Sim. Porque o ano está ligado ao período de revolução ou translação de cada planeta ao redor do Sol. 

Órbita da Terra 

 rotação 

Translação 

Figura 11  

Figura 12 – Os dois movi-
mentos da Terra: a rotação 
e a translação. As distân-
cias e os tamanhos não 
estão em escala. 
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AS FASES DA LUA 
Desde pequenos, nós sabemos que a Lua tem fases. Mas quase nunca nos perguntamos por que ou como 
elas ocorrem. 
Algumas pessoas têm o costume de associar o corte de seus cabelos a certas fases da Lua. Elas só cortam o 
cabelo, por exemplo, na Lua Cheia ou na Crescente. Dizem que isso fortalece os cabelos e faz com que eles 
cresçam melhor. 
Será que as fases da Lua realmente influenciam no crescimento de nossos cabelos? Como seria essa influ-
ência? O que são as fases da Lua? 
 

6—Desenvolvendo competências 
Procurando as fases da lua num calendário. 
Geralmente temos, em nossas casas um calendário, uma folhinha, uma agenda etc. Em muitos deles, além 
das datas e dias da semana, também aparecem as fases da Lua. 
Observando três meses seguidos num desses calendários, anote em uma folha de papel as datas que corres-
pondem a cada uma das fases da Lua. (Se você não tiver nenhum calendário, tente obter estas informações 
em algum jornal.). 
a) As fases da Lua se repetem nesses três meses? 
b) Existe uma ordem de aparecimento das fases? Qual? 
c) Quanto tempo dura cada fase aproximadamente? 
Informações como as que você obteve na atividade anterior podem ser organizadas em uma tabela. Na ilus-
tração, temos uma tabela que apresenta cada fase da Lua (com um desenho que a simboliza), a data de seu 
início e de seu fim. Observe que a ordem das fases corresponde àquela que você obteve na atividade anteri-
or: minguante, nova, crescente e cheia. Cada fase dura, aproximadamente, sete dias. 
Olhando para a tabela, podemos também observar que a duração do ciclo todo, das quatro fases, é de apro-
ximadamente 29 dias. E, depois disso, ele volta a se repetir na mesma ordem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLICANDO AS FASES 
A Lua é o único satélite natural que a Terra possui. Assim como a Terra gira ao redor do Sol numa certa 
trajetória, a Lua também tem uma órbita, só que ela gira ao redor da Terra. A Lua completa uma volta 
em torno da Terra 

Fases da Lua                             Janeiro / Fevereiro-2002 
 

  

 
fases  início  início 

 

 
 Minguante 

  
6/janeiro 

 
13/janeiro 

 

  
Nova 

 
13/janeiro 

 
21/janeiro 

 

  
Crescente 

 
21/janeiro 

 
28/janeiro 

 

  
Cheia 

 
28/janeiro 

 
4/fevereiro 
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(translação) em aproximadamente um mês. 
Observamos, na tabela anterior, que o ciclo das quatro fases da Lua também é de, aproximadamente, 
um mês (29 dias). Isso quer dizer que o ciclo das fases tem a mesma duração de uma volta da Lua ao 
redor da Terra. Portanto, 
esses dois fenômenos estão relacionados. 
A Lua não tem luz própria, ou seja, o seu brilho é apenas um reflexo da luz do Sol em sua superfície. 
Assim como a Terra, ela tem um lado iluminado (o que está na direção do Sol) e um lado escuro (o lado 
oposto). 
Pense no movimento da Lua girando ao redor da Terra: dependendo da posição em que ela estiver, nós 
veremos uma parte dela iluminada e outra escura. 
Isto explica por que nós vemos “pedaços” da Lua durante a noite, apesar de ela estar sempre inteira. 
Estas são as fases da Lua. 
 

7—Desenvolvendo competências 
Olhando para a Lua 
Hoje em dia, olhamos muito pouco para o céu. Nossos antepassados usavam o céu como refe-
rência para muitas coisas: horário, época do ano, posição para navegação etc. Se você olhar 
para o céu durante um mês, por exemplo, poderá ver todas as mudanças de fase da Lua. 
Propomos que você observe o céu noturno durante uns dias em uma semana, alguns minutos 
por noite. Tente identificar em qual fase a Lua está. Anote o dia e a fase. 
Após suas observações, compare suas anotações com um calendário. 
Elas coincidiram? Houve diferenças? Você observou algo que não havia reparado antes? 
 
CORTANDO, OU NÃO, OS CABELOS 
Agora que você já sabe um pouco mais sobre o assunto, voltemos para a pergunta do início 
desta leitura: será que as fases da Lua realmente influenciam no crescimento de nossos cabe-
los? 
Como vimos, as fases da Lua estão relacionadas com sua posição ao redor da Terra. Sabe-se 
de pelo menos um efeito causado pela mudança de posição da Lua ao redor da Terra, que é a 
variação na intensidade das marés na Terra. Fora isso, não são conhecidas cientificamente ou-
tras influências que a Lua possa causar em nosso organismo. 
Isso não quer dizer que a fase da Lua não influencie o crescimento capilar. Significa que seriam 
necessários estudos controlados para comprovar se esta afirmação é verdadeira ou falsa. 
 
 
 
 
 
PARA PENSAR 9 
Um grande espelho é fixado na superfície da Lua para iluminar mais a Terra à noite. Esse espe-
lho iria iluminar a Terra em todas as fases da Lua? 
 
a) Sim, pois a Lua sempre está girando em órbita da Terra. 
 
b) Não, pois na Lua Nova, o lado iluminado da Lua não está virado para a Terra. 
 
c) Sim, pois na Lua Cheia, o lado iluminado da Lua não está virado para a Terra. 
 
d) Não, pois as quatro fases da Lua levam 29 dias para se repetir. 
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MUITO ALÉM DO SISTEMA SOLAR 
 
Vamos ler o texto abaixo: 

8—Desenvolvendo competências 
Analise o conteúdo do texto 
Numa folha em branco, faça duas listas: uma com as informações do texto que você já conhecia e outra 
com as informações que para você são novas. 
Você pode ainda fazer uma terceira lista, com as dúvidas que o texto deixou em você ou com as coisas 
que você não entendeu nele. 
Uma montagem de listas como estas serve para percebermos o quanto compreendemos ou não de um 
texto. Se a terceira lista, por exemplo, for a maior de todas, isso pode significar que precisamos pesqui-
sar mais sobre o assunto para poder entender melhor o texto. 
 
Cada estrela que vemos no céu noturno é um Sol como o nosso. Algumas delas são muitos maiores do 
que ele, outras são menores. Existem, inclusive, “sistemas binários”, que é como são chamadas as es-
trelas que giram juntas, uma ao redor da outra. 
Segundo afirma o texto, os astrônomos já encontraram provas da existência de outros planetas fora do 
Sistema Solar, ou seja, girando em volta de outras estrelas. 
Podemos perceber que ele foi escrito em agosto de 2000; portanto, já faz um certo tempo e, com certe-
za, novas descobertas devem ter sido feitas de lá para cá. O número de planetas descobertos até aque-
la época era 51; hoje, deve haver muito mais. 
O autor faz uma suposição na última frase do texto: 
“pode ser que, no futuro, acabem descobrindo um irmão da Terra perdido pelo espaço”. 

PLANETAS PARA TODOS OS LADOS 
 
Responda rápido: quantos planetas além da Terra você conhece? Só nossos oito vizinhos do Sis-
tema Solar? É pouco! Os astrônomos, até o começo de agosto do ano 2000, conheciam 41. Du-
rante um encontro internacional na Inglaterra, realizado neste mesmo mês, anunciaram a desco-
berta de mais dez! E tudo indica que ainda há muitos outros para serem encontrados... 
Descobrir planetas não é fácil: como eles se localizam próximo a estrelas, não é possível enxergá-
los diretamente pelos telescópios. Planetas são astros que não têm luz própria e, por isso, são 
ofuscados pelas estrelas ao redor da qual giram. Para identificá-los, os astrônomos precisam ob-
servar, cuidadosamente, o movimento de uma estrela. Quando os astrônomos descobrem varia-
ções no brilho dela, podem deduzir que existe um planeta em órbita e conseguem calcular sua 
localização. 
Por enquanto, os cientistas só conseguem encontrar planetas maiores que o nosso, porque exer-
cem forças mais intensas sobre as estrelas em torno das quais giram. Mas métodos novos estão 
sendo desenvolvidos e os pesquisadores esperam que seja cada vez mais fácil encontrar plane-
tas. Assim, pode ser que, no futuro, acabem descobrindo um irmão da Terra perdido pelo espa-
ço... 
Leonardo Cosendey 
 
Adaptado de: http://www.uol.com.br/cienciahoje/che.htm 
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PARA PENSAR 10 
Já vimos que, em torno de nossa estrela, o Sol, existem vários planetas incluindo a Terra. Será que po-
dem existir sistemas planetários (como o nosso) em torno de cada estrela que vemos no céu? 
 
NOSSO PLANETA: NOSSA NAVE 
Até hoje, pelo que conhecemos, a Terra é o único planeta em que a vida se desenvolveu. Já foram envi-
adas sondas espaciais para quase todos os planetas do Sistema Solar e, em nenhum deles, foi observa-
da, até agora, a presença de seres vivos. 
Mas o que torna o nosso planeta tão exclusivo? 
Na verdade, é um conjunto de fatores que permitem aos seres vivos que se desenvolvam: a presença de 
água na forma líquida, a existência da atmosfera, uma certa temperatura média da superfície do planeta, 
abundância de certos componentes químicos etc. Tudo isso junto, pelo que sabemos, favorece o apare-
cimento e a proliferação das mais variadas espécies de seres. 
Nos últimos anos, se descobriu a possibilidade de existência de água na Lua e em Marte, porém, em  
ambos, ela não estaria na forma líquida, mas sim congelada. A Lua, por sua vez, não tem atmosfera e 
as temperaturas na superfície de Marte estão geralmente abaixo de zero (0oC). 
Na verdade, a Terra está a uma distância muito boa do Sol para conter água na forma líquida. Se esti-
vesse muito mais próxima, como Vênus, seria quente demais e, se estivesse mais longe, como Marte, 
seria frio demais. 
Além disso, o tamanho e a massa da Terra proporcionam a existência de uma atmosfera, graças à atra-
ção gravitacional. Por causa da gravidade, o ar fica, literalmente, preso na Terra. 
Em planetas menores, como Mercúrio ou Plutão, ou em satélites naturais pequenos, como a Lua, a atra-
ção gravitacional não é forte o suficiente para “segurar” uma atmosfera. 
A atração gravitacional de um planeta, além de manter a atmosfera, “controla” a sua pressão, a “pressão 
atmosférica”. Se o planeta tiver um tamanho e uma massa muito grandes, como Júpiter ou Saturno, a 
pressão atmosférica fica extremamente alta. Isso torna muito improvável que um ser vivo, como conhe-
cemos aqui na Terra, possa existir por lá. 
Por tudo isso e mais algumas coisas é que podemos dizer que a Terra é especial. Ela pode não ser úni-
ca, pois podem existir outros planetas parecidos com ela no Universo, mas tem as características que 
achamos fundamentais para a existência de seres vivos. 
A Terra pode ser vista como se fosse uma grande nave espacial, dentro da qual passamos toda a nossa 
vida. Com ela viajamos por milhões e milhões de quilômetros, em sua jornada interminável, girando ao 
redor de nossa estrela, o Sol. 
Nessa nave temos tudo o que precisamos para sobreviver: água, ar e alimento. Mas seus recursos não 
são infinitos e devem ser preservados e renovados para que nossa viagem e a de nossos filhos, netos e 
de todas as próximas gerações possam continuar sem problemas. 
 
PARA PENSAR 11—DADOS DOS PLANETAS TERRA E VÊNUS—tabela 2. 

Planeta Diâmetro Temperatura  
média do solo 

Período de 
rotação 

Período  
translação 

Distancia do Sol 
(milhões de Km) 

Vênus 12.104 460ºC 243 dias 224 dias 108 

Terra 12.756 14ºC 24 horas 365 dias 149 
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Será que é provável a existência de vida como a nossa no planeta Vênus? Com base nos 
dados da tabela, podemos afirmar que é: 
a) provável, porque Vênus faz parte do Sistema Solar; 
b) provável, por causa de seu período de revolução, parecido com o da Terra; 
c) improvável, pois seus dias são muito mais longos que os da Terra; 
d) improvável, por causa das altas temperaturas de sua superfície. 
 
VIDA FORA DA TERRA 
No final de janeiro de 1996, as manchetes de vários jornais e os meios de comunicação brasileiros gira-
vam em torno de um único assunto: o “E.T. de Varginha”. Varginha, uma cidade do sul famosa da noite 
para o dia, por causa de um suposto aparecimento de seres extraterrestres. 
Seria provável a existência de seres inteligentes em outro planeta? Seria possível que fôssemos visita-
dos regularmente por tais seres? 
Muito se fala sobre a existência de seres em outros planetas e suas possíveis visitas até nós. 
Porém, não temos, ao menos até hoje, nada que seja publicamente e cientificamente comprovado sobre 
sua existência. 
 
PARA PENSAR 12 
Para que ET’s (seres extraterrestres) pudessem viver aqui na Terra sem equipamentos especiais, como 
você acha que deveriam ser as características de seu planeta de origem? Faça uma descrição dessas 
características. 
 
Isso não quer dizer que eles não existem, nem que eles existem. Pode até ser que existam ET’s que vi-
sitem a Terra regularmente, mas provavelmente isso não passa de pura invenção ou confusão das pes-
soas. 
O mais provável é que seres extraterrestres realmente existam, mas que por causa das distâncias enor-
mes do Universo, eles nunca tenham vindo até nosso planeta. 
Só para se ter uma idéia: a estrela mais próxima da Terra (depois do nosso Sol, é claro) está a 4,3 anos-
luz de distância, é a Alfa-Centauro. O ano-luz é uma medida de distância astronômica e corresponde a, 
aproximadamente, 9 trilhões de quilômetros (não é difícil imaginar isso?). Isso quer dizer que Alfa- Cen-
tauro está a mais de 38,7 trilhões de quilômetros de distância, ou seja, se pudéssemos viajar à velocida-
de da luz (que é a maior velocidade possível) levaríamos mais de quatro anos só para chegar lá. 
Imagine quanto tempo demoraria para chegar aqui na Terra um ET que vivesse próximo a uma estrela 
que esteja a mais de 100 ou 1.000 anos-luz de distância! 
 
Ano-luz é uma unidade de comprimento utilizada em astronomia e corresponde à distância percorrida 
pela luz em um ano, no vácuo. Seu plural é anos-luz. Em inglês, costuma-se abreviá-lo por "ly", de "light-
year". 
A luz desloca-se a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo (nada viaja 
mais rápido do que ela), percorrendo 9,46 trilhões de quilômetros por ano entre os astros. Assim, a 
distância de alfa centauro até nós equivale a 4,2 anos-luz (40 trilhões / 9,46). 
Para se calcular o valor de 1 ano-luz em quilômetros é necessário saber que a velocidade da luz no 
vácuo é de 299.792,458 quilômetros por segundo (km/s) e que o tempo utilizado na definição é o 
chamado Ano Gregoriano Médio  com 365,2425 dias. Assim temos que o ano-luz vale 
9 460 536 207 068 016 metros; ou também 63241,07710 UA (unidade astronômica). 
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PROCURANDO POR SERES EXTRATERRESTRES 
Por causa das grandes distâncias entre as estrelas no Universo e das dificul-
dades que surgiriam numa viagem entre elas, o mais provável é que nunca 
chegaremos a ver “pessoalmente” um ser de outro planeta. Mas isso não 
quer dizer que não possamos saber se existem seres inteligentes pelo Uni-
verso afora, nem que não possamos nos comunicar com eles, caso estejam 
por aí. 
Há vários grupos de cientistas que procuram por sinais de vida inteligente 
extraterrestre. Eles buscam sinais de rádio que possam vir de outro planeta. 
São usados para isso equipamentos chamados de radiotelescópios, que fi-
cam observando o céu à procura destes tipos de sinais. Um dos maiores do 
mundo é o radiotelescópio de Arecibo (Porto Rico), que foi inaugurado em 
1974. 
Se houver seres extraterrestres inteligentes em outro lugar, eles também po-
derão captar nossos sinais de 
rádio e, quem sabe nos enviar um “olá”. Quando o radiotelescópio de Areci-
bo foi inaugurado, foi enviada uma mensagem para o aglomerado de estre-
las chamado M13. Mas como os sinais de rádios viajam à velocidade da luz, 
levará 25.000 anos para essa mensagem chegar lá (por causa da imensa 
distância entre nós) e outros 25.000 anos para recebermos uma resposta, ca-
so “alguém” de M13 receba nosso sinal. 
 

9—Desenvolvendo competências 
Como se imagina que são os extraterrestres 
a) É interessante observar a visão sobre seres extraterrestres (ET’s) que os filmes passam para o espec-
tador. Procure assistir a alguns filmes que tratam sobre o tema e perceba como são os personagens ali-
enígenas (ET, Homens de Preto, Guerra nas Estrelas, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, 
“Independence Day”, Contato etc.). São mais fortes ou mais fracos que os humanos? Mais ou menos 
inteligentes? Bons ou maus? Têm algum tipo de poder especial? 
Respiram oxigênio como nós? 
b) No filme Contato, uma criança pergunta a uma astrônoma (interpretada pela atriz Jodie Foster) se ela 
acreditava que existiria vida fora da Terra. A resposta da astrônoma foi: “O Universo é tão grande que é 
impossível de se imaginar o seu tamanho. Se nessa imensidão toda só existíssemos nós, seria um tre-
mendo desperdício de espaço”. 
Você concorda com essa afirmação? Baseando-se nos textos anteriores, como você poderia justificar a 
sua resposta? 

 
TERRA: UM PLANETA DINÂMICO 
Será que é possível aos seres humanos interferirem no planeta para evitar que ocorram terremotos? 
E as “frentes frias” e os furacões, é possível impedi-los? 
O que seria necessário para isso ocorrer? 
 
 

Figura 14—Adaptado de 
Mensagem de Inauguração 
de Arecibo, 1974. 
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A TERRA EM MOVIMENTO 
Em nosso planeta tudo está se movendo: na atmosfera, as massas de ar se movem; nos oceanos, as cor-
rentes marítimas; e até na superfície do planeta há movimento: movimentos de continentes e a mudança de 
relevos. 
Todo esse movimento está ligado a vários fenômenos naturais que ocorrem em nosso planeta, como terre-
motos, vulcões, maremotos, furacões etc. 
Para entender melhor como alguns desses fenômenos ocorrem, vamos analisar a estrutura de nosso plane-
ta. 
Se pudéssemos “cortar uma fatia” da Terra, o que veríamos em seu interior? Veríamos que ele é formado 
por camadas esféricas. Nós vivemos na superfície da camada exterior sólida de nosso planeta, a Crosta, e 
estamos cercados por uma camada de ar, a Atmosfera. A Crosta e a Atmosfera são as camadas mais finas 
da estrutura, poderíamos compará-las com a  espessura da casca de uma cebola. Abaixo da crosta, pode-
mos dividir o interior da Terra em três partes: o Manto, o Núcleo Externo e o Núcleo Interno. 
O Manto da Terra é formado por rochas derretidas. O Núcleo Externo, por metais derretidos e o Núcleo Inter-
no, por metais em estado sólido, devido às grandes pressões. 
Portanto, poderíamos dizer que a crosta terrestre está “flutuando” sobre um “mar de rochas derretidas”. E 
isso já nos diz muita coisa sobre alguns fenômenos que ocorrem em nosso planeta. 
Um outro fato que devemos acrescentar é que a crosta terrestre não é inteiriça. Ela é formada de 
“placas” que estão em contato, mas que têm um certo movimento umas em relação às outras. 
Fazemos aqui uma outra comparação para entender melhor essas placas: imagine que você dê leves bati-
das em um ovo cozido e sua casca fique toda fragmentada; assim é a crosta 
terrestre: cheia de rachaduras e pequenas placas. 
Nas regiões do planeta onde as bordas das placas da crosta se encontram, ocorre a maioria dos terremotos. 
Nessas regiões, também é alto o índice de aparecimento e atividade de vulcões. 
Portanto, tais fenômenos estão ligados à estrutura interna da Terra. 
As forças envolvidas no aparecimento de vulcões e terremotos são imensas. Assim como não somos capa-
zes de interferir nos movimentos da crosta de nosso planeta, também não podemos evitar que ocorram tais 
fenômenos naturais. 
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10—Desenvolvendo competências 
Os terremotos pelo planeta 

 
 
 

Na ilustração, as marcas escuras são os locais de ocorrência de um ou mais terremotos. 
Conforme dissemos anteriormente, existe uma relação entre os locais de ocorrência de terremotos e as 
bordas das placas da crosta terrestre. 
Olhando para o mapa, onde você diria que é mais provável que exista um contato entre as bordas de 
placas da crosta? 
 
Mesmo no Brasil, onde aparentemente não temos fenômenos naturais muito destrutivos, como terremo-
tos, maremotos, vulcões ou furacões, não está totalmente livre de suas ocorrências. 
Podemos ver isso na notícia de jornal ao lado. 
Existem alguns lugares de nosso país que estão sujeitos a pequenos terremotos; outros que estão sujei-
tos a pequenos tornados (furacões menores) e outros, a grandes inundações. É claro que o número de 
ocorrência desses fenômenos em nosso país é muito menor do que em outros, como podemos ver atra-
vés dos meios de comunicação. 
Afirmamos,  anteriormente,  que não somos  capazes de interferir nos movimentos  de  nosso planeta e,  

TERREMOTOS... NO BRASIL? 
TREMOR DE 10 SEGUNDOS DANIFICA CASAS NO ACRE 
Epicentro foi em Cruzeiro do Sul, mas magnitude ainda não foi determinada. 
Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 nov. 2000. Geral. 

Figura 16 – Distribuição de terremotos na Terra 
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 desse modo, também não podemos evitar que ocorram certos fenômenos naturais. 
Porém, existem outros fenômenos – como, por exemplo, as enchentes e a desertificação de certas regi-
ões (processo em que o clima de uma região torna-se cada vez mais desértico) – que podem ser evita-
dos ou ter seus efeitos diminuídos.  
Em certos locais, as enchentes começam a ocorrer depois que uma obra é feita ou o ambiente é altera-
do. São muitas as alterações que os seres humanos fazem no ambiente a fim de facilitar seu modo de 
vida. Algumas dessas alterações, porém, podem trazer resultados inesperados e muitos prejuízos para a 
vida das pessoas. 
O desmatamento excessivo de algumas regiões, por exemplo, acompanhado ou não de procedimentos 
como queimadas, podem contribuir para o processo de desertificação desses locais e suas vizinhanças. 
Portanto, existem certas ações que podem aumentar ou diminuir os efeitos de alguns fenômenos natu-
rais. 
 
CHUVA DE MENOS: SECA—CHUVA DEMAIS: ENCHENTE 
Nós não podemos evitar as chuvas. Ainda bem, pois dependemos delas para encher os reservatórios 
subterrâneos, os açudes e os reservatórios superficiais, os quais abastecem desde os poços até cidades 
inteiras. Mas chuva demais pode ser muito prejudicial: no campo, pode estragar plantios ou colheitas 
inteiras;   nas cidades, pode trazer enchentes, que inundam ruas e casas.  
As enchentes muitas vezes têm seus efeitos aumentados por causa de transformações no ambiente fei-
tas pelo próprio ser humano: canalizações de córregos mal executadas, alterações no curso de peque-
nos rios, barragens mal construídas ou a excessiva impermeabilização do solo provocada pelo asfalta-
mento de ruas e pavimentação de casas, são exemplos desse tipo de alteração prejudicial. 
 

11—Desenvolvendo competências — Analisando uma notícia. 
Notícias como esta são comuns em algumas cidades brasileiras. Elas ocorrem, muitas vezes, causadas 
por fatores naturais, como chuvas muito fortes. 
a) Que tipos de atitudes poderiam ser tomadas para diminuir os efeitos de uma enchente, por exemplo? 
b) Como evitar possíveis mortes ou perdas de bens materiais em um evento como este? 

 
DIMINUINDO OS EFEITOS PREJUDICIAIS DE UM FENÔMENO NATURAL 
Como vimos, não podemos interferir nas causas de alguns fenômenos naturais, mas podemos minimizar 
as conseqüências de alguns deles. 
Quando pensamos nas alterações ambientais provocadas por uma certa obra, são necessárias ações 
gerais tomadas por instâncias governamentais, como as prefeituras, que irão evitar que tais transforma-
ções sejam prejudiciais. 

MAIS UMA VEZ, PAULISTANOS ENFRENTAM ENCHENTE 
São Paulo - Apenas 40 minutos de uma chuva forte foram suficientes para causar 20 pontos de alaga-
mento em São Paulo, arrastar carros pelas ruas, provocar o transbordamento de um rio e parar o trânsi-
to. 
O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 nov. 2001. 
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Nesses casos, cabe a nós, como cidadãos, fiscalizar e cobrar posições firmes dos órgãos públicos e das 
autoridades competentes, diante de atividades humanas que venham a causar prejuízo ambiental. 
Por outro lado, até pequenas atitudes pessoais, como não jogar lixo em córregos ou evitar que se sujem 
as ruas, podem colaborar para diminuir os efeitos de uma chuva forte e uma enchente, por exemplo. 
Portanto, temos um papel muito importante na manutenção da vida e na diminuição do impacto causado 
por alguns fenômenos naturais. E é através de uma participação ativa em nossa comunidade que pode-
remos fazer com que os prejuízos causados por tais fenômenos sejam minimizados. 
 
PARA PENSAR 13 
Que tipo de propostas de atuação comunitária poderiam ser feitas no caso de catástrofes naturais, como 
tremores de terra e desmoronamentos? 
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