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Inclinação do equador  da Terra com relação ao plano da sua órbita (Eclíptica)
o O plano do equador da Terra faz um ângulo de 23,5 com o plano da sua órbita 

(Eclíptica). Devido a isso, os raios solares incidem sobre sua superfície com ângulos 
diferentes com relação ao equador da Terra nas diversas épocas do ano. É por isso que 
acontecem as quatro estações do ano acarretando a variação da duração do dia e da noite 
nas diversas latitudes da Terra.

Mestre não é quem sempre ensina, 

mas quem, de repente, aprende. 

Guimnarães Rosa



Por que este curso?
Alguns esclarecimentos

Depois de ter escrito vários textos para possibilitar a observação, análise e explicação de 
fenômenos astronômicos, achamos oportuno elaborar um curso em poucas folhas para diminuir 
os gastos em papel e impressão.

Desta maneira, esperamos, que mais alunos,  educadores e público em geral possam conhecer, 
observar e explicar fenômenos astronômicos.

Por isso foi feita uma seleção de temas e, sobretudo uma redução de material impresso. São 
suficientes poucas folhas impressas na frente e no verso para editar todos os textos deste curso.

Além disso foi possível disponibilizar os aparelhos e modelos para serem impressos 
simplesmente em papel.

Para dar continuidade a este curso estamos elaborando outro curso dedicado a identificar 
estrelas e constelações.

Alguns termos ou conceitos
que orientam este curso

Ensino: derivado de duas palavras latinas: in (em, no) e signum (sinal), isto quer dizer ir no sinal ou 
assinalar caminhos.

Complicar: derivado de duas palavras latinas: cum (com) e plicare (fechar) que podemos traduzir 
como ir no que está fechado.

Explicar: derivado de duas palavras latinas: ex (de, desde) e plicare (fechar) que podemos 
traduzir como ir no fechado e abrí-lo.

Aplicar: derivado de uma palavra grega a (não, negação) e uma palavra latina plicare (fechar) que 
podemos traduzir como negar ou sair do fechado ou criar novo conhecimento.

Implicar: derivado de duas palavras latinas in (em, dentro) e plicare (fechar) que podemos traduzir 
como entrar no fechado e sair dele elaborando novo conhecimento.

Os termos aplicar e implicar são análogos e podem ser interpretados como «navegar por mares 
dantes nunca navegados»

O que se pretende com este curso

O que pretendemos, pois, com este curso é:

- assinalar caminhos para que cada um e todos os participantes do curso, se informem sobre 
quando acontecem  fenômenos astronômicos e possam observá-los.

- com-plicar, isto é, possibilitar que todas as perguntas, questões, dificuldades  sobre cada 
fenômeno se tornem presentes.

- ex-plicar, isto é, «abrir» todas as dificuldades, evidenciar cada fenômeno, patente-á-lo

a-plicar ou im-plicar, isto é, partido dos conhecimentos, atitudes e capacidades anteriormente 
conquistados, partir para novos conhecimentos, novas questões, novos fenômenos 
que queremos observar e explicar.

Belo Horizonte e Brumadinho
Francisco de Borja López de Prado



7.CARACTERÍSTICAS DO GLOBO TERRESTRE

N o  g l o b o  t e r r e s t r e  e s t ã o  
representados os continentes da Terra, 
as ilhas, os oceanos e mares entre 
outros. Podemos pois localizar nele as 
posições de países, cidades, rios e 
outros acidentes geográficos. 

Acompanhar a leitura 
deste texto observando um 
globo terrestre e reparando 
nele as características 
destacadas  a seguir.

D o i s  p o l o s  e  d o i s  
hemisférios Norte e Sul

Um eixo imaginário  
perfura o globo em dois 
pontos que são chamados 
de polos. No centro do 
globo foi desenhado um 
círculo perpendicular ao 
eixo, é o equador que divide 
em dois hemisférios, o 
hemisfério Norte e o Sul 
q u e  d ã o  n o m e  a o s  
respectivos polos.

Círculos paralelos de latitude Paralelamente para o Norte e para o Sul 
podemos ver vários círculos paralelos ao equador e cada vez menores. São os 
círculos paralelos da latitude. Alguns deles recebem nomes especiais como os 
círculos dos trópicos de Câncer de latitude 23,5º N e de Capricórnio de latitude 
23,5º S assim como também os Círculos Polares, o Ártico de latitude 66,5º N e 
Antártico de latitude 66,5º S.
 As latitudes, pois, são numeradas desde o Equador de latitude 0º até 90º N e 90º S. No desenho 

ao lado o equador foi desenhado com traço mais grosso.

Círculos meridianos de longitude  e de fusos horários 
Há outro conjunto de círculos perpendiculares aos círculos de latitude e que 
passam pelos dois polos. São os círculos de longitude ou meridianos. Eles são 

ocontados a partir do meridiano que passa por Greenwich de 0  a 180º para 
oLeste e de 0  a 180º para Oeste. O meridiano de Greenwich foi destacado com 

traço mais grosso.
Os meridianos são chamados também de fusos horários.

Coordenadas geográficas
A latitude e a longitude são as chamadas coordenadas geográficas e a través 
delas podemos identificar qualquer cidade ou ponto sobre a Terra. Assim por 
exemplo, as coordenadas aproximadas de Brasília são: latitude 15º Sul e 
longitude 48º Oeste.

Escala de distâncias
Verificar se no globo terrestre há escalas de distâncias
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Atividade: Observando e estudando um globo terrestre.

O objetivo desta atividade é familiarizar-se com as características e informações contidas num 
globo terrestre, especialmente as coordenadas geográficas, fusos horários, dimensões da Terra, 
posições e distâncias entre cidades. 

Material para cada grupo: 
Um pequeno globo terrestre escolar
Procedimentos:

o1  momento: Identificar as características do globo terrestre
 - Identificar os círculos paralelos de latitude verificando de quantos em quantos graus eles foram 

desenhados.
- Identificar os círculos meridianos de longitude verificando de quantos em quantos graus eles 

foram desenhados.

A Terra é dividida em 24 fusos horários sendo que cada fuso horário de 1hora representa o giro 
da Terra nessa hora. Para transformar graus em horas lembrar que uma volta em torno da Terra 
corresponde a 360º e a 24 horas.

- Transformar, então, em horas os graus entre um meridiano e o mais próximo (ou diferença de 
fuso horário), isto é, achar o valor em horas de cada fuso horário.

o2  momento: Identificar as posições de cidades no globo terrestre conhecendo suas 
coordenadas

- Achar as posições aproximadas no globo terrestre das seguintes cidades:

Lisboa: latitude 39º Norte, longitude 10º Oeste;
Moscou: latitude 56º Norte, longitude 38º Leste;

Paris: latitude 42º Norte. Longitude 2º Leste.

- Achar o nome das cidade que tem as seguintes coordenadas:

Cidade A latitude 42º Norte. Longitude 13º Leste;
Cidade B latitude 342º Norte. Longitude 13º Leste

- Achar a diferença de fuso horário com relação ao fuso horário de origem em Greenwich das 
seguintes cidades:

Brasília               Estocolmo
Madri               Caracas
Paris               Moscou

- Achar a diferença de fuso horário com relação ao fuso horário de Brasíliadas seguintes cidades:

Lisboa               Nova Iork
Lisboa               Berlim

Buenos Aires               Nova Délhi

o3  momento: Medindo comprimentos e distâncias no globo terrestre

- Construir em papel uma escala em km de acordo com a escala fornecida no globo.  Usar essa 
escala para medir a distância:
 a) entre um polo e o equador terrestre. 

b) do equador da Terra,
c) entre, várias cidades, por exemplo entre Brasília e Berlim.
d) conferir os valor achados com os fornecidos pelos livros de texto ou outras fontes.
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8. EXPLICAÇÃO DA DURAÇÃO DOS DIAS E DAS NOITES E DAS ESTAÇÕES DO ANO 
NOS HEMISFÉRIOS NORTE E SUL DA TERRA

Já ouvimos falar muitas vezes que o eixo da Terra está inclinado e essa afirmação está 
representada nos “globos terrestres” escolares. Mas o que isso quer dizer? A Terra está inclinada 
com relação a quê? Essa inclinação é responsável por que fenômenos? É possível representar a 
Terra com seu eixo na vertical, sem inclinação?

Atividade: As estações do ano e o plano da órbita da Terra com quatro globos terrestres 
tendo o seu eixo inclinado com relação à vertical. 

Material usado nas atividades: 
Quatros globos terrestres pequenos com seu suporte

Procedimentos:
Primeiro momento: Dispor quatro globos terrestres sobre uma mesa nas posições 
correspondentes aos equinócios e solstícios com relação à posição do Sol.

Mantendo os globos terrestres no seu suporte, colocá-los inicialmente sobre a mesa, um ao 
lado do outro e com seus eixos paralelamente um ao outro. Ver desenho abaixo: 
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Dispor sobre a mesa cada um dos globos terrestres nas posições de acordo com o desenho 
mostrado a seguir mantendo seus eixos paralelamente um ao outro. Colocar também, no «centro» 
da  órbita, uma bola sobre um suporte para representar o Sol. Posicionar esta bola de tal maneira 
que seu centro esteja na mesma altura que o centro dos globos terrestres.

Segundo momento:

O observador se imagina situado no centro da bola que representa o Sol e observa cada um dos 
globos terrestres desde esta posição.

Observando o globo nos solstícios de junho e dezembro:

- verificar as estações do ano nos hemisférios Norte e Sul
- girar vagarosamente o globo terrestre do nascente para o poente e comparar a duração dos dias 
e das noites em lugares com mesma latitude, mas uma no Norte e a outra no Sul.

- A medida que consideramos latitudes afastando-se do equador na direção dos polos, como a 
duração dos dias varia, em cada hemisfério da Terra, no solstício de junho e no solstício de 
dezembro?

Observando o globo nos equinócios de março e setembro:

- verificar as estações do ano nos hemisférios Norte e Sul
- girar vagarosamente o globo terrestre do nascente para o poente e comparar a duração dos dias 
e das noites em lugares com mesma latitude, mas uma no Norte e a outra no Sul.

- verificar a duração do dia e da noite em várias latitudes nos hemisférios Norte e Sul.
- Qual é a duração do dia e da noite nessas latitudes ?

Brasil

Canadá

3

Brasil

Canadá

Brasil

Canadá

1

2

Equinócio de
março

Solstícios de
junho

Solstícios de
dezembro

Equinócio de
setembro

Brasil

Canadá

4

Sol

Desenho fora de escala

Educadores sem fronteiras
propõem e disponibilizam

aprendizados de conhecimentos
ao alcance de muitos

4



9. EXPLICAÇÃO DA DURAÇÃO DOS DIAS E DAS NOITES E DAS ESTAÇÕES DO ANO NA 
ÓRBITA DA TERRA

Atividade com quatro globos terrestres tendo o seu eixo orientado verticalmente. 

Material usado nas atividades: 
Quatros globos terrestres pequenos sem o suporte
Procedimentos:
Primeiro momento: Desenhar no chão com giz um círculo de aproximadamente 1 metro de raio. 
Colocar os globos terrestres nas posições correspondentes aos equinócios e solstícios com 
relação à posição do Sol como mostra o desenho abaixo. 

Um participante se posiciona no centro dessa área para representar o Sol segurando quatro 
barbantes de comprimento um pouco maior do que o raio do círculo.

Quatro participantes se posicionam com um globo terrestre na mão, cada um num dos pontos 
do círculo, de acordo com a ordem seguinte: solstício de junho na posição (1), equinócio de 
setembro na posição (2), solstício de dezembro na posição (3), equinócio de março na posição (4),

O participante que representa o Sol segura na mão a extremidade livre dos quatro barbantes e 
passa para cada um dos outros quatro participantes a outra extremidade que eles passas a 
segurar.

Cada um dos quatro participantes, com o globo terrestre na mão, inicialmente devem manter seu 
eixo na vertical e o plano do equador terrestre na horizontal e na mesma altura do “Sol”, isto é, 
nesse primeiro momento o “Sol” e os equadores dos globos terrestres determinando um plano 
horizontal paralelo ao chão da sala. (Ver desenho desta situsação na página seguinte)

Nota. Caso os participantes não disponham dos quatro globos terrestres, usar o globo terrestre 
escolar colocando-o sucessivamente nas 4 posições assinaladas no círculo (solstícios e 
equinócios).

Sol

2 metros

3 1

4

2

Solstícios de
junho

Equinócio de
setembro

Equinócio de
março

Solstícios de
dezembro

5



Quatro globos terrestres com seu eixo orientado verticalmente
nas posições correspondentes

aos equinócios (março-setembro) e aos solstícios (junho e dezembro) 

Segundo momento: Levantar ou abaixar verticalmente com relação à posição do “Sol” os globos 
terrestres correspondentes aos solstícios de junho e dezembro para que passem a representar as 
estações adequadas nos hemisférios Norte e Sul.

 Manter durante toda esta atividade o eixo do globo da Terra na vertical e o plano do equador na 
horizontal.

Levantar ou abaixar verticalmente o globo terrestre do solstício de junho de tal maneira que 
evidencie que é verão no hemisfério Norte e inverno no Sul.

Terceiro momento: Verificar as estações do ano nos quatro globos terrestres e a posição da 
eclíptica ou plano da órbita da Terra.

Concluído o momento anterior, observar a posição dos quatro globos terrestres; eles 
determinam um plano que é o plano da órbita da Terra chamado de Eclíptica.

Identificar a orientação do plano da órbita da Terra (Eclíptica).

Identificar a orientação do plano do equador dos globos terrestres.

Avaliar aproximadamente o valor do ângulo formado pelos planos da Eclíptica e do equador 
terrestre.

Comparar esse valor com o que os livros textos fornecem quando falam que a Eclíptica está 
inclinada com relação ao equador 23,5º .

Podemos, então concluir que o ângulo entre o plano do equador e o plano da Eclíptica é 
igual a 23,5º .
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