FORMA E MOVIMENTOS DA TERRA

Rotação
A Terra gira em torno de si mesma num movimento
chamado rotação. Esse movimento dura 24 horas
ou, mais precisamente, 23 horas, 56 minutos e 4
segundos.
Tal movimento é responsável pelos dias e noites:
enquanto no lado da Terra que está voltado para o
Sol é dia, no outro é noite, interfere na circulação
geral da atmosfera e no movimento das correntes
marítimas. É também causa o achatamento dos
polos e a dilatação equatorial, formato geoide
(figura ao lado)

Translação
É o movimento que a Terra, bem como os demais planetas, executam ao redor do
Sol. A trajetória percorrida chama-se órbita e tem forma ligeiramente oval, ou
seja, elíptica. Essa órbita é percorrida pela Terra em aproximadamente 365 dias e
6 horas a uma velocidade média de 29,9 km/s. Devido a esta forma, a distância
entre o Sol e a Terra varia durante o ano, sendo de 147 milhões de quilômetros
quando o planeta encontra-se mais próximo ao Sol (periélio), e de 152 milhões de
quilômetros quando a Terra está mais distante do Sol (afélio). Embora a Terra se
encontre um pouco mais próxima do Sol na condição de periélio, esse fato não tem
grande interferência na intensidade de energia recebida pelo planeta.
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A principal consequência do movimento de translação é a ocorrência das estações
do ano, períodos durante os quais, dependendo da posição da terra em relação ao
Sol, os hemisférios Norte e Sul do planeta poderão ser igual ou desigualmente
iluminados, o que tem grande influência na vida em geral e também nas atividades
humanas em particular.
Por que existem as estações do ano? Elas existem por duas razões:
1ª) Os planos do Equador e da órbita terrestre não coincidem, resultando numa
inclinação da ordem de 23°27’. Ou seja, o eixo imaginário da Terra está inclinado
em relação ao plano da eclíptica.
2ª) Durante a translação, a Terra ocupa diferentes posições em relação ao Sol,
expondo sua superfície aos raios solares de maneira diferenciada.
O Movimento de translação e as estações do ano

(in: SENE, Eustáquio. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo, SP: Scipione, 2010.)

Só há duas ocasiões em que os dois hemisférios são igualmente iluminados e
recebem de maneira equitativa a energia solar. Essas épocas do ano são
conhecidas como EQUINÓCIOS (noites e dias iguais). Ocorrem
aproximadamente em 21 de março (início do outono no Hemisfério Sul e da
primavera no Hemisfério Norte) e em 23 de setembro (início da primavera no
Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte). Nessas datas, o Sol encontra-se
perpendicular (ângulo de 90º), ao meio-dia, sobre a linha do Equador. Os dias e as
noites duram exatamente 12 horas cada, pois os dois hemisférios recebem igual
insolação.
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Por volta do dia 21 de março, no Hemisfério Sul, vemos o Sol, ao meio-dia, cada
vez mais baixo no horizonte em relação ao Norte (esta direção é a mais iluminada
e aquecida no inverno do Hemisfério Sul), até aproximadamente o dia 21 de
junho, quando o Sol se encontra na altura do trópico de Câncer. Nessa data, iniciase o verão no Hemisfério Norte e o inverno no Hemisfério Sul. Está época é
conhecida por SOLSTÍCIO, isto é, época em que os hemisférios Norte e Sul da
Terra são desigualmente iluminados (a Terra mantém-se inclinada em relação ao
plano de sua órbita). O solstício de verão no Hemisfério Sul ocorre próximo a 21
de dezembro, quando o Sol se encontra na altura do Trópico de Capricórnio. Por
esta razão, no verão os dias são mais longos e as noites, mais curtas; no inverno,
acontece o contrário.

TE LIGA CRIATURA!
Na linha do equador a duração dos dias é fixa ao longo das estações do ano
com 12 horas de luz e 12 horas de noite. À medida que nos afastamos dessa
linha aumenta a duração do dia, durante o verão, e da noite, durante o
inverno, até chegarmos ao Círculo Polar (66°30’) no qual teremos 24 horas de
sol ininterruptas durante o verão, fenômeno conhecido com “sol da meianoite”, enquanto o Círculo Polar que estiver vivenciando o inverno terá 24
horas ininterruptas de noite.

(in: http://oquintoelemento.com/?p=1072.)

Página 3
com Prof. Giba

TESTES
1. (ENEM) “Casa que não entra sol, entra médico.” Esse antigo ditado reforça a
importância de, ao construirmos casas, darmos orientações adequadas aos
dormitórios, de forma a garantir o máximo conforto térmico e salubridade. Assim,
confrontando casas construídas em Lisboa (ao norte do Trópico de Câncer) e em
Curitiba (ao sul do Trópico de Capricórnio), para garantir a necessária luz do sol,
as janelas dos quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos
cardeais:
a) norte/sul.
b) sul/norte.
c) leste/oeste.
d) oeste/leste.
e) oeste/oeste.
2. (FUVEST) O anúncio oferece um apartamento para venda no município de São
Paulo. A expressão “Face Norte” indica que o apartamento:
APTO-COBERTURA
R$ 190.000 – 2 Grs
Novo, 2Stes. Americanas, Living, Lavabo,
Face Norte, Piscina, Churrasqueira,
Local Tranqüilo, Confira. Z-3-T: 531-XX00
(Adap. Folha de São Paulo: 17/08/99)

a) deve ter boa luminosidade por estar voltado para o Norte.
b) deve ter boa luminosidade pela manhã e à tarde graças à longitude de São
Paulo.
c) está na Zona Norte, área muito valorizada, pois fica próxima aos mananciais do
município.
d) deve ter boa luminosidade pela manhã e à tarde, pois fica na fachada frontal do
prédio.
e) está na Zona Norte, próximo à Serra da Cantareira, em local elevado e livre das
enchentes.
3. (FGV)“No Afeganistão, a yelda é a primeira noite do mês de jadi, a primeira
noite do inverno, e a mais longa do ano. Como mandava a tradição, Hassan e eu
ficávamos acordados até mais tarde, com os pés enfiados debaixo do kursi,
enquanto Ali atirava cascas de maçã no fogareiro e nos contava velhas histórias
de sultões e de ladrões para passar o tempo dessa noite que era a mais comprida
de todas. Foi por meio de Ali que fiquei conhecendo a tradição de yelda, daqueles
meses enfeitiçados, que se precipitam para as chamas das velas, e dos lobos que
sobem ao alto das montanhas em busca do sol. Ali jurava que quem comesse
melancia na noite de yelda não sentiria sede durante o verão seguinte.”
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(Khaled Hosseini. O Caçador de Pipas. 2005)
Considerando os fenômenos registrados no texto, bem como a localização do
Afeganistão, é correto afirmar que:
a) a data provável para o jadi é o dia 21 de junho, o solstício de inverno no
Hemisfério Norte.
b) a noite mais comprida no Hemisfério Norte, que marca o equinócio de outono, é
23 de setembro.
c) a esfericidade do planeta Terra permite uma maior insolação nas regiões
próximas ao Equador, portanto são inverossímeis as condições registradas nessa
obra de ficção.
d) se as condições meteorológicas permitirem, a noite mais longa no Afeganistão
será entre o dia 21 ou 22 de dezembro, pois depende do ano bissexto.
e) o solstício de inverno no Afeganistão é 21 de dezembro, quando o Trópico de
Câncer recebe menor incidência dos raios solares.
4. (PUCRS)

12 horas
solares

30° de
latitude

PROJEÇÃO DE SOMBRA

Levando em consideração o horário, a posição do sol, a posição da sombra e a
latitude, é possível concluir que o menino do desenho se encontra no Hemisfério
_________, pois ___________________.
a) Norte – o sol encontra-se ao norte, posição permanente, nesse horário, nos
equinócios.
b) Sul – a sombra, nesse horário, está ao sul, local de entrada de luminosidade em
todas as estações do ano.
c) Norte – o sol encontra-se ao norte, lugar de entrada da luminosidade no verão.
d) Sul – o sol encontra-se ao norte, lugar de entrada de maior luminosidade, em
todas as estações do ano.
e) Norte – a sombra encontra-se ao norte, lugar de entrada de maior luminosidade
em todas as estações do ano
5. (UDESC) Sobre o movimento de rotação, pode-se afirmar que:
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I. consiste na volta que a terra dá em torno do seu próprio eixo (de si mesma) e é
realizado de oeste para leste;
II. tem duração de aproximadamente 24 horas e é responsável pela incidência da
luz solar por todo o Equador;
III. é responsável pela alternância entre os dias e as noites.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
d) Somente a afirmativa II é verdadeira.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Gabarito: 1.a / 2.a / 3.e / 4.d / 5.e
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