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O planeta Terra

A Terra é um ponto minúsculo na imensidão do Universo. Com outros sete planetas

— Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno — faz parte do Sistema

Solar e, como eles, recebe luz e calor do Sol.

No entanto, outras condições favoráveis, como a presença de água em estado
líquido, oxigênio e temperaturas adequadas, fazem da Terra o único planeta, entre

os conhecidos, que permite a existência de formas de vida tal qual as conhecemos.

A Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol. É também o quinto

maior planeta do Sistema Solar em tamanho, atrás de Júpiter (o maior dos oito),

Saturno, Urano e Netuno.

Além dos planetas, outros corpos celestes participam do Sistema Solar, a exemplo

de cometas e satélites. Alguns planetas possuem satélites naturais — corpos que,
pela ação da gravidade, orbitam ao redor deles. Marte, por exemplo, tem dois

satélites, e a Terra apenas um: a Lua.



Fonte: Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1998. v. 19,

p. 4. 642.

Notas: Nesta figura, os planetas estão representados de forma proporcional às suas dimensões, 

mas não em relação às órbitas. Além disso, as cores não correspondem à realidade. Até 2006, 

Plutão era considerado o nono planeta do Sistema Solar. Após estudos, porém, a União 

Astronômica Internacional (IAU) passou a classificá-lo como planeta-anão.



A forma da Terra

A Terra não é uma esfera perfeita. Além de apresentar elevações (montanhas,

cordilheiras etc.) e depressões em sua superfície, é levemente achatada nos polos e

abaulada na altura da linha equatorial. A circunferência equatorial da Terra é de 40.076

quilômetros, ao passo que a circunferência polar é de 40.009 quilômetros. Por isso, diz-se

que a Terra é um esferoide, ou seja, tem forma semelhante à de uma esfera. Daí a

denominação geoide (do grego, ge(o): terra; oide: forma), comumente adotada para

identificar a forma específica do planeta Terra



O movimento e o tempo

A Terra não está parada: gira ao redor de si mesma e ao redor do Sol.

Nesta aula você vai compreender de que forma os movimentos do

planeta influenciam aquilo que chamamos tempo.

A palavra “tempo” tem muitos significados, mas, a partir de agora, vamos

embarcar numa viagem pelo tempo no sentido cronológico, ou seja, que

diz respeito à duração do dia e do ano, passando pelas quatro estações:

primavera, verão, outono e inverno.



O movimento de rotação: os dias e as horas

Quando se diz que a Terra gira ao redor de si mesma, na verdade se quer dizer que ela

gira em torno de um eixo imaginário que une o Polo Norte ao Polo Sul, passando pelo

centro do planeta. É o chamado m o v i m e n t o d e ro t a ç ã o . A cada 24 horas —

precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos — a Terra completa uma volta em

torno desse eixo. Esse período corresponde a um dia no nosso calendário.

Por causa do formato esférico da Terra, enquanto uma de suas faces é iluminada pelo
Sol, a outra face não recebe luz solar, ficando às escuras. Portanto, enquanto é dia na

face iluminada, na outra, não iluminada, é noite (figura 6).

O movimento de rotação determina, portanto, a sucessão dos dias e das noites. Entre

as faces iluminada e não iluminada, existe uma faixa em penumbra, em meia-luz (que

não é totalmente escura nem totalmente iluminada). Essas faixas em penumbra

correspondem ao amanhecer e entardecer.



Movimento de Rotação



O movimento de rotação da Terra é responsável pelo movimento

aparente do Sol. Se você observar o Sol ao longo de uma semana, vai

perceber que ele sempre “nasce” a leste, fica a pino por volta do

meio-dia e, ao entardecer, “desaparece” a oeste. Dessa forma, tem-

se a impressão de que o Sol está em movimento e a Terra parada.

Isso ocorre por causa do movimento de rotação da Terra. O

observador, situado na superfície terrestre, não tem a percepção de

que o planeta está continuamente girando em torno do próprio eixo;

a sensação é de que o Sol está girando ao redor da Terra —o que não

é verdade. Por isso, esse movimento do Sol é apenas aparente, não

real.



O movimento de translação: o tempo em anos

Além de girar em torno de si mesma, a Terra também se desloca ao

redor do Sol, no chamado movimento de translação. Para dar uma

volta completa em torno dessa estrela, nosso planeta leva 365 dias e

6 horas — mais precisamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46

segundos. Esse intervalo de tempo é chamado de ano solar, adotado

como medida de tempo na elaboração do nosso calendário. Para

facilitar, os astrônomos arredondaram o ano para 365 dias; as seis

horas restantes são somadas e incorporadas ao mês de fevereiro a

cada quatro anos. Quando isso ocorre, o mês de fevereiro passa a ter

29 dias e o ano, chamado de bissexto, 366 dias.
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