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• Cientificamente falando, a Terra possui um

único movimento.

• Dependendo de suas causas, pode ser

decomposto em suas componentes.

• Assim, o movimento da Terra pode ser suposto

composto dos seguintes componentes:

– Movimento de rotação em torno de seu eixo; 

– Movimento de translação em torno do Sol; 

– Movimentos de Precessão e Nutação; 

– Movimento dos Pólos; 

– Movimento em torno do centro de Nossa Galáxia; 

– etc. 
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• A rotação da Terra se dá em torno do eixo da Terra,

(imaginário) o qual passa pelos pólos norte e sul

geográficos.

• O período de rotação da Terra é de cerca de

23h56m04s, sendo, portanto, cerca de 03m56s

mais curto do que o período correspondente a um

dia solar de 24h00m00s.
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• Se a Terra só tivesse movimento de rotação, então

seu período de rotação coincidiria com a duração

de um dia solar.

• Como a Terra possui também um componente de

movimento de translação, depois de dar uma volta

completa em torno de seu eixo, a Terra ainda não

completou uma volta completa com relação ao Sol.
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Rotação da Terra 
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• O período de rotação da Terra em torno de seu eixo

recebe o nome de Dia Sideral, e o período de

rotação com relação ao Sol recebe o nome de Dia

Solar.

• A rotação da Terra é a responsável pela ocorrência

da sucessão dos dias e das noites.
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A primeira definição de dia veio da observação do Sol, 

que corresponde ao Dia Solar. 

Além do mais, por questões práticas, o homem sentiu 

a necessidade de criar uma ordenação matemática para 

o dia/noite, visto que nós possuímos um relógio 

biológico interno, completamente adaptado ao ciclo 

diário do Sol. 
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O Dia Solar corresponde ao intervalo de tempo entre 

duas passagens consecutivas do Sol pelo Meridiano 

Celeste do lugar, (uma linha imaginária no céu que 

une os Pontos Cardeais Norte e Sul passando pelo 

Zênite (ponto imaginário no céu diametralmente 

oposto ao centro da Terra)). 

O Dia Solar é dividido por definição em 24 horas 

solares.
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• Uma outra referência astronômica para definir o dia é 

representada pelas estrelas. 

– Trata-se do Dia Sideral. 

– Corresponde ao intervalo de tempo entre duas passagens

sucessivas de uma determinada estrela pelo Meridiano

Celeste Local.

– Por convenção, o Dia Sideral é dividido em 24 horas

siderais.
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Dia Solar/Sideral
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Dia Solar/Sideral

Dia Solar: é o intervalo de tempo 

decorrido entre duas passagens 

sucessivas do Sol pelo meridiano do lugar. 

É ~3m56s  mais longo do que o dia sideral.

Essa diferença é devida ao movimento de translação da Terra em torno do Sol, de

aproximadamente 1 grau (4 minutos) por dia (360°/ano). Como a órbita da Terra em 

torno do Sol é elíptica, a velocidade de translação da Terra em torno do Sol não é 

constante, causando uma variação diária de 1° 6' (4m27s) em dezembro, 

e 53' (3m35s) em junho. 
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O Dia Solar e o Dia Sideral são diferentes pela simples razão 

de que a Terra não é “fixa” e sim translada ao redor do Sol. 

Qual é o mais curto? Pensemos:

Enquanto a Terra gira em torno do seu eixo ela continua o 

seu deslocamento ao redor do Sol no mesmo sentido e para 

que o Sol volte a assumir a mesma posição no céu depois de 

uma rotação completa da Terra, serão gastos alguns minutos a 

mais. 

Portanto, o Dia Solar é mais longo do que o sideral por volta 

de 3 minutos e 56 segundos em média.

1 Dia Solar = 24 horas (solares)

1 Dia Sideral = 23 horas, 56 minutos e 4 segundos 

(solares)
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O referencial mais adequado para se 

medir a rotação da Terra é dado pelas 

estrelas (hoje quasars) distantes e não 

pelo Sol. 

Devido às próprias distâncias das 

estrelas, que estão muito mais distantes 

do que o Sol, suas posições no céu são 

praticamente constantes. 

Portanto, emprega-se o tempo sideral em 

várias atividades.
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Nós sentimos a rotação da Terra?
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• Não “sentimos” a rotação da Terra porque a 

força centrífuga associada a ela é somente 3% 

da força de gravidade. 

• Se a Terra passasse a girar cada vez mais 

rápido, chegaríamos ao ponto de ter gravidade 

zero, ou mesmo de sermos jogados para fora da 

superfície (de modo análogo a um carrossel). 

• Mas a velocidade é desprezível?
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• Contudo, a velocidade de rotação não é 

desprezível. 

• No Equador Terrestre, a velocidade linear de

rotação fica por volta de 1.670 km/h.

• Sobre o Trópico de Capricórnio (latitude

aproximada de São José dos Campos), a

velocidade de rotação é cerca de 1.500 km/h.
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Movimento de translação
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Movimento de translação

• O movimento de translação da Terra é aquele
componente responsável pelo movimento da Terra em
torno do Sol.

• O movimento combinado de rotação e translação é o
movimento orbital da Terra em torno do Sol.

• O movimento de translação tem um período de cerca
de 365d06h09m09,5s e é um pouco mais comprido do
que o Ano das Estações que é de 365d05h48m46s.

• A pequena diferença se deve ao efeito do movimento
de precessão do eixo da Terra.
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• O movimento de translação, associado com a

inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao

seu plano orbital em torno do Sol, é o responsável pelo

aparecimento das estações do ano.

• A Órbita, ou trajetória, da Terra em torno do Sol é uma

elipse muito pouco achatada, sendo que o Sol ocupa

um dos focos da elipse.

• Olhando para a elipse orbital da Terra, a olho nu não se

pode distingui-la de uma circunferência. O eixo da

Terra está inclinado de cerca de 66,5 o com relação a

seu plano orbital.
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A posição da Terra mais próxima ao Sol, o perihélio

Posição mais distante, o afélio. 
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O perihélio, com (146x10^6Km) de distância, é atingido 

aproximadamente em 3 de janeiro e o afélio ( 

152x10^6Km), em aproximadamente 4 de julho. 

As variações na radiação solar recebida devidas à 

variação da distância são pequenas.
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• As estações são causadas pela inclinação do

eixo de rotação da Terra em relação à

perpendicular ao plano definido pela órbita

da Terra (plano da eclíptica)
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• Solstício

• Equinócio
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• Em astronomia, solstício (1 & 3) é o momento em que o Sol,
durante seu movimento aparente na esfera celeste, atinge o seu
maior afastamento, em latitude, do equador. Os solstícios
ocorrem duas vezes por ano: em 21 ou 22 de dezembro e em 21
ou 22 de junho. A data varia devido aos anos bissextos, que
oscila entre o calendário das estações em um dia.

• No hemisfério Sul, o de dezembro é o solstício de verão e o de 
junho é o solstício de inverno. O oposto acontece no hemisfério 
Norte.

• Por causa do solstício, existem os trópicos de Câncer e
Capricórnio. No solstício de verão no hemisfério sul, os raios
solares incidem perpendicularmente à terra na linha do Trópico
de Capricórnio. No solstício de inverno, ocorre a mesma coisa
no Trópico de Câncer
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• Em duas ocasiões especiais intermediárias (posições 2 e 4 da

Figura), o “dia claro” e a noite têm a mesma duração (isso

ocorre para todo o globo terrestre). São os dias dos Equinócios

de Primavera e Outono, que ocorrem, respectivamente, em torno

de 22 de setembro e 21 de março no hemisfério sul.

• Os Equinócios ocorrem quando o Sol está sobre o círculo do

Equador Celeste, deslocando-se do hemisfério celeste norte para

o sul, no caso do Equinócio da Primavera Austral, e fazendo o

caminho inverso, no Equinócio do Outono Austral.

•
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Vamos pensar na observação do nascer e pôr do Sol nos dias 

dos Equinócios e Solstícios, como está representado na 

Figura, para um local na região tropical do hemisfério sul 

(entre o Equador e o Trópico de Capricórnio).

https://www.youtube.com/watch?v=UozLt6myifs

https://www.youtube.com/watch?v=UozLt6myifs
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Precessão e Nutação
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Precessão e Nutação

• Durante seu movimento anual orbital em torno do Sol, o eixo de
rotação da Terra não permanece exatamente apontando para uma
mesma direção do espaço.

• A Terra, num período de cerca de 26 mil anos, realiza um
movimento no qual seu eixo parece descrever, aproximadamente,
a superfície de um cone em torno de uma direção fixa no espaço.

• A esse movimento do eixo de rotação da Terra dá-se o nome de
movimento de precessão.

• Por causa desse movimento, o pólo norte do eixo da Terra aponta
para direções diferentes com o passar do tempo.
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Precessão e Nutação

• Na verdade, o eixo de rotação não descreve um movimento que
coincide com a superfície de um cone de base circular.

• O eixo oscila levemente em torno de uma circunferência. Esse
movimento oscilatório do eixo de rotação da Terra recebe o nome
de Movimento de Nutação.

• A nutação, com os atuais conhecimentos, é um conjunto de 106
componentes, mas que tende a aumentar de número conforme as
pesquisas avancem em precisão.

• Pode-se dizer que a nutação é a componente de pequeno período
da precessão.

• https://www.youtube.com/watch?v=qlVgEoZDjok

• https://www.youtube.com/watch?v=KxsLRty2QFg

https://www.youtube.com/watch?v=qlVgEoZDjok
https://www.youtube.com/watch?v=KxsLRty2QFg
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Movimento dos pólos
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Movimento dos pólos

• A própria Terra oscila ligeiramente em torno de seu eixo de
rotação. Imagine que a Terra fosse transpassada por uma grande
agulha (seu eixo de rotação) e em seguida a Terra fosse oscilada.
É essa oscilação que se observa ainda hoje. Esse movimento da
Terra com relação ao seu eixo de rotação é que se denomina de
Movimento dos Pólos.

• Se se pudesse determinar, a cada dia, a posição do ponto onde o
eixo de rotação da Terra 'fura' a superfície da Terra, notar-se-ia
que, dia após dia, esse ponto de furo seria diferente do do dia
anterior. Ao longo de cerca de 14 meses, esses furos do eixo na
Terra descreveriam, grosseiramente, uma circunferência de raio
aproximadamente de 10 m centrada num ponto que chamaremos
de pólo médio.
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Movimento do polo

• Envolve :Período de Chandler de 433 dias e 

annual wobbles

• A ocorrência de terremotos, correntes 

marítimas e mudanças globais também 

influenciam o movimento do polo.

– Deve ser medido (VLBI, GPS, etc).

• IERS proporciona o movimento do polo.

– Os resultados são apresentados na forma de 

Boletins: Boletim A, B e etc 
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Rotação Galáctica 

• A Terra faz parte do Sistema Solar, e esse 

faz parte da Nossa Galáxia. 

• Nossa Galáxia gira em torno de seu eixo, 

completando uma volta em cada 250 

milhões de anos. Logo, a Terra possui 

também esse componente de movimento 
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Outros movimentos 

• Ocorre ainda deformações na Terra –

movimento das placas litosféricas, 

• Movimentos causados por terremotos, vulcão e 

etc.

• E precisamos definir um referencial na Terra...
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Ver os seguintes endereços:
https://www.youtube.com/watch?v=qc1rzryczdw -

Rotação da Terra 

https://www.youtube.com/watch?v=-yyq7qBF280

Rotação e Translação

A partir do Bolletim A do IERS – plotar a série (x,y) e LoD. 

https://www.iers.org/IERS/EN/Publications/Bulletins/bulletins.html

Ver artigo Movimento do Pólo Terrestre: Aspectos Físicos, 

Modelagem Matemática e Análises. Alves, Souza e Monico

https://www.youtube.com/watch?v=qc1rzryczdw
https://www.youtube.com/watch?v=-yyq7qBF280
https://www.iers.org/IERS/EN/Publications/Bulletins/bulletins.html


unespunesp

Polo norte magnético
Uma pesquisa recente determinou que o Pólo NORTE 

está se movendo cerca de norte-noroeste, em direção 

à RÚSSIA a 64 km por ano (artigo de 2014).
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• O campo magnético terrestre: se não o sentimos, 

como sabemos que ele existe?

• A Terra tem um campo magnético porque o

núcleo é formado por um centro de ferro sólido,

cercado por metal líquido em rápida rotação.

Isso cria um “dínamo”, que comanda nosso

campo magnético.

• Suspeita-se há muito tempo que, como o núcleo

fundido está em constante movimento,

mudanças em seu magnetismo podem estar

afetando a localização na superfície do norte

magnético.
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• O campo magnético da Terra (B) é representado 

por um vetor: tem direção e magnitude:



unespunesp

• O campo magnético da Terra pode ser

representado por um dipolo centrado cujo eixo

está inclinado aproximadamente 11,7º em relação

ao eixo de rotação da Terra.
Os eixos do dipolo 

interceptam a 

superfície da Terra 

nos pólos 

geomagnéticos.
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O campo magnético da Terra está mudando 

mais rápido do que era imaginado!

https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/models.shtml
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No encontro da União Geofísica Americana, em São Francisco 

(EUA), afirmaram que o polo norte magnético da Terra está 

avançando em direção à Rússia, cerca de 64 km/a, devido a 

mudanças magnéticas no núcleo do planeta.
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Declinação magnética
Declinação magnética é a diferença "em graus" dado pelo 

norte magnético local e o norte geográfico.
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• O Meridiano Magnético pode ser pensado como a 

projeção, na superfície da Terra, das linhas de força 

do campo magnético. 

• A Inclinação Magnética é o ângulo dessas linhas de 

força com o plano que é tangente à Terra no ponto de 

observação. 

• Uma inclinação de 90 graus corresponde ao pólo norte 

magnético, da mesma forma que uma inclinação de -

90 graus corresponde ao pólo sul magnético.



unespunesp

Inclinação magnética
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Campo Magnético da Terra
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Anomalia do Atlântico Sul
• AMAS ou SAA (do inglês, South Atlantic Anomaly) é

uma região onde a parte mais interna do cinturão de Van

Allen tem a máxima aproximação com a superfície

da Terra. O resultado é que para uma dada altitude, a

intensidade de radiação é mais alta nesta região do que

em qualquer outra.

• A AMAS é produzida por um "redução" no campo 

magnético terrestre nesta região, causada pelo fato de 

que o centro do campo magnético terrestre esta deslocado 

em relação ao centro geográfico por 450 km.
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Anomalia do Atlântico Sul

Campo magnético total da Terra
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Exercício

• Qual a declinação magnética de sua cidade?

• Usando a bússola do seu celular, ou outra 

qualquer, determine a direção do norte 

geográfico num local de seu interesse. 


