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“...O que realiza todas as obras grandes, improvisa muitas vezes os meios, 
conseguindo com fraca gente resultado infindo. As Santas Escrituras nos 
meninos reconheceram senso onde os rabinos infantis se mostraram. De 
minguante fonte pode jorrar água abundante, como pôde secar um mar 
profundo, quando o milagre os sábios deste mundo tinham por impossível. É 
frequente falhar a expectativa mais florente, como concretizar-se, quando fria já 
se achava a esperança em demasia.” 
William Shakespeare ( “Tudo bem quando termina bem”  ato II, cena I) 
 

 
Olá!!! Uma civilização e seus mistérios... Os Maias... Exímios astrônomos... 
Acompanhavam o movimento dos astros com precisão... Um grande 
conhecimento... Pouco restou de relatos de suas descobertas... O fim de um 
ciclo despertando grande atenção... Sonhos de um passado distante... 
Pesadelos para almas crédulas de algumas gentes...  
 
Os Maias e seus calendários... O calendário da contagem longa era utilizado 
por eles para registros de longos períodos de tempo. Nesse calendário um ciclo 
com 1.872.000 dias, que correspondem a 5.125 anos, terminará no dia 21 de 
dezembro de 2012. Nesse dia teremos o solstício de verão para as gentes que 
vivem no hemisfério Sul da Terra. Marco do início do verão. Será uma grande 
coincidência??? Ou mais uma demonstração do conhecimento dos Maias 
sobre os ciclos celestes??? Nesse dia o plano da órbita da Terra em torno do 
Sol, que é chamado de eclíptica, estará cruzando o equador da Galáxia. 
Devido a uma oscilação na direção do eixo de rotação da Terra, movimento 
conhecido como precessão dos equinócios, a data em que a Terra e o Sol se 
encontram alinhados com algum astro muda por um dia a aproximadamente 
cada 72 anos.  A cada 25.772 anos esse alinhamento volta a ocorrer no 
mesmo dia. Esse período corresponde ao tempo que a oscilação do eixo de 
rotação da Terra completa 360 graus, uma volta completa.  
 
Por estarmos no interior da Via-Láctea, somente podemos observá-la de perfil. 
Uma faixa brilhante facilmente visível em locais com pouca iluminação artificial. 
A nossa galáxia possui aproximadamente 100.000 anos-luz de diâmetro e 
aproximadamente 1.000 anos-luz de espessura. O sistema solar está 
localizado a aproximadamente 26.000 anos-luz do centro da Galáxia e leva 
entre 225 e 250 milhões (há ainda uma grande imprecisão em relação a esse 
valor) de anos para completar uma volta em torno do centro da galáxia. É 
possível observar várias faixas escuras na plano da galáxia, elas são largas e 
com bordas não muito bem definidas. Essas faixas escuras correspondem a 
enormes nuvens de poeira e gás onde novas estrelas estão se formando. 
Existe uma quantidade tão grande dessas nuvens entre o planeta Terra e as 
estrelas localizadas atrás delas, que a luz dessas estrelas distantes é 
bloqueada. No dia 21 de dezembro de 2012 a Terra e o Sol estarão alinhados 
com o eixo central da Galáxia. Muitas gentes anunciam que é um fato 



impressionante esse alinhamento... Dizem que todos os planetas estarão 
alinhados... Não são fatos que devem ser considerados. Não haverá 
alinhamentos de planetas nesse dia. Em 2012 a Terra e o Sol não estarão 
alinhados com o centro da Galáxia, mas sim com uma faixa escura localizada a 
6,4 graus, aproximadamente a largura aparente de 13 luas cheias, de 
afastamento do centro da Galáxia. O alinhamento  da Terra e do Sol com o 
equador Galáctico ocorre duas vezes por ano desde o momento da formação 
do Sistema Solar, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos!!! Devido a largura 
da faixa o alinhamento do Sol e da Terra com essa faixa escura no dia 21 de 
dezembro teve início no ano 1.800 e continuará a ocorrer nessa data até pelo 
menos o ano 2.100!!! Somente daqui a 4 milhões de anos ocorrerá o 
alinhamento com o centro da Galáxia!!! Bom... Além desses dados, mesmo que 
ocorresse um alinhamento com o Centro da Galáxia em 2012, não há nenhum 
efeito previsto possível desse alinhamento, a partir de uma observação tendo 
como referência a Terra, com o sistema solar. Será que os Maias tinham 
conhecimento de todos esses dados??? Há muitas dúvidas... 
 

 
 

Figura 1 – Posição do Sol no dia 21 de dezembro em relação ao centro da Via-Láctea 
quando observada a partir do planeta Terra 

 
O sistema solar se move em torno do centro da Galáxia cruzando com 
frequência o plano central da Galáxia. O norte-americano Michael Rampino 
propôs a hipótese Shiva após analisar os períodos em que ocorreram grandes 
extinções de espécies no planeta Terra e o momento no qual o sistema solar 
cruza o plano central da Galáxia. Um grande número de pesquisadores 
considera que grande parte das extinções podem ter sido causadas pelo 



impacto de um grande asteroide ou cometa com a superfície da Terra. De 
acordo com a hipótese Shiva a passagem do sistema solar pelo plano central 
da Galáxia causaria perturbações gravitacionais que seriam suficientes para 
perturbar a órbita de cometas localizados na nuvem de Oort, uma região 
provavelmente localizada nos limites do Sistema Solar, a cerca de 50.000 
vezes a distância média entre a Terra e o Sol. Esses astros devido a essa 
perturbação poderiam adquirir uma órbita que cruzasse a órbita da Terra. 
Aumentando a possibilidade de grandes impactos. Nos últimos 540 milhões de 
anos ocorreram grandes extinções com uma frequência entre 26 e 30 milhões 
anos. Essa é aproximadamente a mesma frequência que o sistema solar cruza 
o plano central da Galáxia. A última grande extinção ocorreu há 
aproximadamente 65 milhões de anos. De acordo com dados divulgados em 
1985 por John Bachall e Safi Bahcall na revista Nature, o sistema solar 
provavelmente cruzou o plano central da Galáxia há 3 milhões de anos e 
atualmente se encontra afastado do plano na direção norte da Galáxia em 
movimento ascendente a uma distância entre 71 e 105 anos-luz.  É importante 
ressaltar que há muitas dúvidas, em relação a esses dados e sobre a hipótese 
Shiva. De qualquer forma é um fato que a passagem do sistema solar pelo 
plano central da Galáxia ocorreu há pelo menos 3 milhões de anos. Não 
ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2012!!!  
 
Céu limpo para todos 
 


