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ROTEIRO GERAL 

•  Movimentos da Terra – heliocentrismo 

•  Rotação – dias e noites 

•  Translação & inclinação do eixo – estações do ano 

•  Calendário solar 

•  Visão topocêntrica da Esfera Celeste 

•  Coordenadas celestes 

•  Fases da Lua 

•  Eclipses do Sol e da Lua 

•  Marés dos oceanos 
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O CÉU 
 
O céu vai tão longe está perto 
o céu fica em cima do teto 
o céu tem as quatro estações 
escurece de noite, amanhece com o sol 
 

O céu serve a todos 
o céu ninguém pode pegar 
o céu cobre a terra e a lua 
entra dentro do quarto, rua do avião 
 
Dentro do universo mora o céu 
 

O céu pára-quedas e saltos 
o céu vai do chão para o alto 
o céu sem começo nem fim 
para sempre serei seu fã 
 

Olhai pro céu, olhai pro chão 
 
 

Nando Reis e Marisa Monte 
(Verde, anil, amarelo, cor de rosa e carvão,1994) 



Astronomia no dia a dia 
●  Qual é a forma e movimentos da Terra? 

●  O Metro e o Segundo têm origens astronômicas? 

●  O quê causa as estacões do ano? 

●  Por que o dia tem 24 horas, a semana 7 dias e o ano 365 dias? 

●  Qual é a origem do calendário ocidental? 

●  O Sol sempre fica a pino ao meio dia,...?  

●  Por que o céu diurno é azul e o pôr do Sol vermelho? 

●  O céu noturno é igual no decorrer do ano? Muda por faixa de latitude? 

●  A Lua aparece de dia no céu? Por que a Lua tem fases? 

●  Por que a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra? 

●  Existe lado escuro da Lua? 

●  O que são eclipses da Lua e Sol? 

●  Qual é a causa das marés dos oceanos? 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



Astronomia no dia a dia 
●  Qual é a forma e movimentos da Terra? 

à  Geóide 

à  Rotação, translação, precessão & nutação 1 e 2, variação da inclinação do 
eixo, precessão do periélio orbital, variação da excentricidade orbital, 
variação da inclinação da órbita (TODOS CÍCLICOS) + deslocamento dos 
pólos 

●  O Metro e o Segundo têm origens astronômicas? 

à  Sim 

à  Metro = 1/10.000.000 de ¼ meridiano 

à  Segundo = 1/86.400 do dia solar médio & 1/31.556.925,975 do ano solar 
de 1900.0 

●  O quê causa as estacões do ano? 

à  Inclinação do eixo + translação 

●  O céu noturno é igual no decorrer do ano? 

à  Não. O aspecto do céu noturno muda continuamente de modo periódico. 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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ROTEIRO 

•  Forma da Terra 

•  Movimentos da Terra – heliocentrismo 

•  Rotação � dias e noites 
•  Como é percebida e comprovada? 
•  Inclinação do eixo de rotação 

•  Dia Sideral 

•  Translação � estações do ano 
•  Como é percebida e comprovada? 

•  Plano orbital: Eclíptica  
•  Dia Solar 

•  Precessão do eixo de rotação  
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ROTEIRO 

•  Calendário Ocidental - Solar 
•  Horas e fusos, dias, semanas, meses e anos 
•  Dia Solar: convenção e percepção 
•  Ano Solar: duração e percepção 

 



Percepção da esfericidade da Terra: 
sombra circular em eclipses da Lua 

(desde Aristóteles 600 a.C.) 

Fonte da fotografia: http://davidmalin.com 

‘terraplanistas’ têm ideias mais antiquadas!!! 
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Percepção da esfericidade terrestre 

Altitude (km) Horizonte a ... km
Pessoa ao nível do mar 5

0,1 36
0,5 80

1 113
2 160
4 226
8 319

10 357
40 712

100 1.122
500 2.447

1.000 3.359

Distância do Horizonte Visualizado (arco Ĥ) = (α/360o) . 2πr [regra de 3!] 
cálculo correto: cos α = r/(r+a)  =>  α = arcos(r/(r+a)) 
(Raio Equatorial da Terra = 6.378 km, Perímetro Equatorial da Terra = 40.074 km) 

r 
r 

a 

Ĥ 

α	

α(ο)	
0,04 
0,3 
0,7 
1 
1,4 
2 
2,8 
3,2 
6,4 
10 
22 
30 
 

α	
Horizonte ideal 

somente nossa percepção cotidiana converge ao ‘terraplanismo’ !!! 
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Determinação do raio terrestre 

por Eratóstenes (240 a.C.) 

(1 stadia = 185 m) 

diâmetro polar real = 12.714 km 
meridiano = 2Rpolarπ 

Definição original do metro: 
1 metro ≡ 1/10.000.000 de ¼ meridiano 

‘terraplanistas’ têm ideias antiquadas, heim!!! 



“modelo” terraplanista: 

física-geometricamente errado!!! 



outras “fake news” em redes sociais 
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Definição do Metro 
§  Original (fim do século XVII) 
1 metro ≡ 1/10.000.000 de ¼ meridiano = 1/10.000.000 de 9.988.694 m 
= 0,99889... m (imprecisão de 1 mm), diâmetro polar da Terra = 2R⊕ = 
12.718.000 m 
a padrão de 90% Platina e 10% Irídio @ 0o C (1875, International 
Bureau of Weights and Measures, Sèvres, France) 
 

§  1960 
 

1 metro ≡ 1.650.763,73 Í comp. onda no vácuo da radiação EM 
emitida entre os níveis 2p10 e 5d5 do Criptônio 86 (36Kr86) - 6057,80Å 
= 0,999999652... m (imprecisão de 1 µm) 
 

§  Atual (XVIII Conf. Geral de Pesos e Medidas, Paris, 1983) 
 

1 metro ≡ distância percorrida pela luz no vácuo em 1/299.792.458 s 
= 1,000000003... m (imprecisão de 0,003 µm) 
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Forma da 
Terra 

§  Esférica ? 
Em primeira aproximação, sim!!! 

§  Esferóide achatado por rotação ? 
Elipsóide de rotação em torno do eixo menor. 
Força centrífuga maior no Equador. 
2Req (12.756,328 km) > 2Rpolar (12.713,558 km) 
Achatamento geométrico, a ≡ (Req - Rpolar)/Req = 
= 21,385/6.378,164 km = (Deq - Dpolar)/Deq = 
= 42,777/12.756,328 km ≈ 0,0034 (apenas 0,34%!!!) 
Se 2R=1metro, achatamento de 1,7 mm (cada pólo) e rugosidade máx de 0,6 mm!!! 
 

§  Geóide ? 
Superfície de gravidade igual, com desvios de até 100m no Equador 
relativo ao elipsóide. 
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Causa Período Taxa 
atual 

Sentido 

 
Rotação 
 

 
primordial 

 
24 h siderais 
(médias) 

 
15º/h 

 
de O para L 

 
Translação 
 

 
primordial 

 
1 ano sideral 

 
≈30º/mês 

 
de O para L 

 
Precessão do eixo 
de rotação 
 

 
torques da 
Lua e Sol 
princi-
palmente 

 
25.770 anos 

 
50”/ano 

 
de L para O 
(retrógrado!) 

Principais movimentos da Terra 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Rotação da Terra: 
prova direta - pêndulo de Foucault (1851) 

prova indireta - movimento diário aparente do céu 
 

Dia Sideral 
(Médio) 
23 horas, 
56 min e 
4 s 
 
 
 
 
 
 
 
hem. sul 

ω  (graus/dia.sideral) 
do plano do pêndulo 
= 360° sen(latitude) 
(+ no sentido horário) 
 
Local: ω  (Período) 
P. Norte: +15°/h (1d) 
P. Sul: -15°/h (1d) 
Equador: 0°/h (∞) 
Natal: -1,6°/h (9,6d) 
BSB: -4,1º/h (3,6d) 
S. J. C.: -5,9°/h (2,6d) 
P. Alegre: -7,5°/h (2d) vel. linearrot = 1670 cos(ϕ) km/h 

 @ Equador 1670 km/h 
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Rotação da Terra vista da sonda Galileu 
(filme earth_galileo_big.mov) 
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Definição do Segundo de Tempo 

§  Segundo de tempo médio 

1 segundo ≡ 1/86.400 do dia solar médio (24 h = 1.440 min = 86.400 s) 
 

§  Segundo de tempo das efemérides 
 

1 segundo ≡ 1/31.556.925,975 do ano solar, ou trópico, de 1900.0 
= 1/31.556.925,975 Í (365,2422Í24Í60Í60) 
= 1,000000003... s 
 

§  Atualmente (XIII Conf. Geral de Pesos e Medidas, Paris, 1967) 
 

1 segundo ≡ intervalo de tempo igual à duração de 9.192.631.770 
períodos da radiação EM (inverso da frequência da onda) emitida pela 
transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo 
de Césio 133 
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O quê acontece em 1 Segundo de Tempo 

§  metade do período de um pêndulo de 1 metro 
 
§  velocistas de elite correm 10 metros 
 
§  o som percorre 343 metros no ar 
 
§  a luz percorre 299.792.458 metros no vácuo 
 
§  a luz solar refletida pela Lua chega a Terra (1,3 s) 
 
§  queda livre de um objeto a 4,9 metros de altura 

§  carro a 72 km/h percorre 20 metros ao vermos um celular ao volante 
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Translação da Terra comprovada: 
diretamente pela aberração da luz (Bradley, 1729) 

e indiretamente pelo movimento anual aparente do Sol 
(perspectiva fora de escala!) 

30 km/s 

3
0
0
.0

0
0
 k

m
/
s 

γ	

 
 

aberração anual ≤ 20 arcsec 
aberração diária ≤ 0,3 arcsec 
vrot (diária) ≈ 0,5 cos(ϕ)  km/s 



Outra prova indireta da translação da Terra: 
paralaxe (θ) e distância de estrelas próximas 

tg θ = Terra-Sol ÷ D 
 
D = Terra-Sol ÷ tg θ 

distância média do Sol = 1 UA 
↔ paralaxe de Mercúrio, Vênus 
ou Marte & 
Lei dos Períodos dos 
planetas (P2 proporcional a d3) 
 
p = 1’’ ↔  1 parsec = 206.265 UA  
1 Unidade Astronômica = 149.597.870 km 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

paralaxe ≤ 0,760 arcsec 
      (760 mas) 



Dia Solar 

Dia Solar Médio 
(24 horas solares) 
 
MAIOR que 
 
Dia Sideral Médio 
(23 horas solares, 
56 min e 
4 s) 

Enquanto a Terra gira em torno de si (oeste pra leste), 
ela também translada ao redor do Sol no mesmo sentido. 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

o dia solar verdadeiro o Dia Solar Verdadeiro Local muda de duração ao longo do ano 
porque a Terra translada inclinada ao redor do Sol com velocidade variável  (órbita elíptica) 
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Movimentos terrestres de rotação 
(P=24 h siderais) 

e precessão retrógrada do eixo (P=25.770 anos) 
(sem sincronia e precessão no sentido ERRADO!) 

Fonte: www.sphepherd.edu 

A inclinação do eixo não é modificada pela precessão! 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Obliq. ε = 23º,496932 – 0º,860.sen(0,001532 rad/século.(t + 4,40)) t: séculos julianos a partir de 2000.0 
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Movimentos terrestres de rotação (P=24 horas) 
e precessão retrógrada do eixo (P=25.770 anos) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Fonte: http://earthobservatory.nasa.gov/ 



25 

Movimentos terrestres de rotação (P=24 horas), 
precessão retrógrada do eixo (P=25.770 anos) e 

nutação (P=18,6 anos)  

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Fonte: http://astronomy.starrynight.com/ 
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Precessão do eixo de rotação terrestre 

Causa: 
torques sofridos pelo bojo da Terra, 
provocados por ações de maré 
da Lua, Sol etc. Para conservar seu 
momento angular, o eixo da Terra 
precessiona! 
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ESTAÇÕES DO ANO: 
variação sazonal climática 

(pinturas de Vicent Van Gogh) 

Outono: 
Paisagem com 4 árvores 1885 

Primavera 
Inverno: 
Paisagem com neve 1890  

Verão 
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Translação da Terra 
com eixo rotacional estático 

e fora de escala  
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Translação da Terra: 
eixo rotacional estático e estações boreais 

(tudo fora de escala!) 
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Translação da Terra: 
perpectiva & estações do hem. norte 

(fora de escala!) 
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21/junho 21/setembro 

21/dezembro 

21/março 

Inícios das estações: 
perspectivas heliocêntrica e geocêntrica 

(ilustração fora de escala!) 
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Equador 

Eclíptica 

~23,5o 

~23,5o 

4 

1 

3 

2 

PN 

S 
O 
L 

Inclinação 
23º 26’ 21”,418 (2000.0) 

21/junho 

1 – dia (claro) de 24 horas 
2 – dia mais longo que a noite 
3 – dia mais curto que a noite 
4 – noite de 24 horas 

 Eq.: 1670 km/h 

DIAS/NOITES: posição 1 da figura heliocêntrica anterior 

(vista por detrás da parede) 

duração do dia/noite por latitude 
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DIAS/NOITES: posição 3 da figura heliocêntrica anterior 

(vista por detrás da parede) 

duração do dia/noite por latitude 

Equador 

Eclíptica 

~23,5o 

~23,5o 

2 1 

3 

4 

PN 

S 
O 
L 

21/dezembro 
(6 meses antes/após) 

1 – noite de 24 horas 
2 – dia menor que a noite 
3 – dia MAIOR que a noite  
4 – dia (claro) de 24 horas 

 Eq.: 1670 km/h 
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Órbita da Terra e estações do ano 
(fora de escala!) 

semi-eixo a = 1 UA = 149.597.870 km 
e ≡ 2c/2a = c/a 

vorb≈ (2 π 1 UA) ÷ 1 ano sideral 
= ___2 π 149.597.870 km___ 
   365,25636Í24Í60Í60 s 
= 30 km/s 

periélio 
147x106 km 
(≈03/janeiro) 
30,25 km/s 
6,5% de fluxo solar a mais 
relativo ao afélio 

afélio 
152x106 km 
(≈15/julho) 
29,75 km/s 



Órbita da Terra (perspectiva fora de escala!) 

e visibilidade do céu ao longo do ano 

Touro 
Gêmeos Câncer Leão 

Virgem 
Balança 
ou Libra 

Escorpião 

Ofiúco 

Sagitário 
Capricórnio Aquário 

Áries ou 
Carneiro 

Peixes 

21/junho 21/setembro 

21/dezembro 21/março 

 O movimento anual aparente do céu 
é devido à translação da Terra ao redor do Sol! 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



 Marte,                                                           Júpiter, Mercúrio, Sol, Vênus, Saturno e Lua 
Julho/2003 Dr. André Milone (DAS-INPE) 36 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 

Atlas mercator do céu em declinação versus ascensão reta 
com muitas constelações e estrelas apontadas (não todas 88!) 

assim como a trajetória aparente anual do Sol (Eclíptica) 

E                                                                                                   O γ	

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Equador Celeste 
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Movimento anual aparente do centro do Sol 
por entre as constelações do Zodíaco (2007) 

Período (considerando o fuso de Brasília) Constelação astronômica 
19/dez/2006-20/jan/2007 Sagitário 
21/jan-16/fev Capricórnio 
17/fev-12/mar Aquário 
13/mar-19/abr (em 28/3, tangencia a Baleia) Peixes 
20/abr-14/mai Áries ou Carneiro 
15/mai-21/jun Touro 
22/jun-21/jul Gêmeos 
22/jul-11/ago Câncer 
12/ago-17/set Leão 
18/set-31/out Virgem 
01/nov-23/nov Libra ou Balança 
24/nov/30-nov Escorpião 
01/dez-18/dez Ofiúco 
19/dez/2007-20/jan/2008 Sagitário 
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Precessão retrógrada do eixo rotacional terrestre: 
ano solar < ano sideral ! 

(visão fora de escala) 

γ	

 
 

precessão retrógrada 

ano solar 365,2422 d < ano sideral 365,2564 d 
20 minutos mais curto 
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γ	

Terra 

Fonte: astro.if.urgs.br 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

PERSPECTIVA GEOCÊNTRICA DAS ESTAÇÕES DO ANO 
Trajetória aparente anual do Sol – Eclíptica 

 
Ponto Gama γ – intersecção Equador-Eclíptica S�N 



Sol 

Sol 

Efeitos da precessão sobre as 
estações do ano 

Inverno Austral 

Inverno Austral 

Verão Austral 

Verão Austral 

Dez 

Dez 

Jun 

Jun 

Atualidade 

Daqui a ≈ 13.000 anos 

Autoria: Prof. Roberto Boczko (USP) 
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Variação do ângulo de inclinação 
do eixo de rotação da Terra 

(desde 5 milhões de anos atrás até o ano 1850) 

ε: 22º ↔ 24º,5 
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Variação da inclinação angular do eixo rotacional 
ou obliquidade da Eclíptica 

(de 8.000 a.C. até 12.000 d.C. �: 22º,2 � 24º,36) 

próximo mínimo 
no ano 13.800 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
43 

 
 

Variação do ângulo de inclinação 
do eixo de rotação da Terra 

(do ano 1850 a 1 milhão de anos adiante, 
�: 22º,2 � 24º,36) 

P = 41.000 anos 
 
ε: 22º ↔ 24º,5 
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Mudança de direção do eixo de rotação: 
Pólo Sul Celeste 
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Causa Período(s) Taxa atual Amplitude 
ou sentido 

Nutação (1 e 2) Lua 18,6 anos e 
182,6 dias 

9 arcsec e 

0,57 arcsec 

Movimento dos pólos geológica não-cíclico ~40 cm/ano 40m desde 1900 

Variação sazonal da 
velocidade de rotação 

Sol 1 ano +/- 0,03 s 

Variação da inclinação 
do eixo de rotação 
(obliquidade) 

Lua, Sol e 
planetas 

41.000 anos -0”,468/ano 22º a 24,5º  

Variação da 
excentricidade orbital 

planetas 95 mil anos 

125 mil anos 

e 400 mil anos 

-40x10-6/ano (ea = 0,0167) 

Precessão do periélio 
orbital 

planetas 19 mil anos 

22 mil anos 

24 mil anos 

11”/ano 
(rel. às estações) 

de O para L 

Variação da inclinação 
orbital 

planetas 70-100mil anos 

Outros movimentos da Terra 
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Variações da orientação da órbita terrestre, 
inclinação do eixo de rotação e 

excentricidade orbital 

24º,5 
↕ 
22º 
P=41000 anos 
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Variação da orientação espacial da órbita terrestre: 
precessão do periélio 

(excentricidade exageradamente grande!!!) 
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Movimentos da Terra e 
consequências no clima 

Fonte:en.wikipedia.org 

Inclinação atual (2000.0) do eixo é 23º 26’ 21,418” 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Precessão Periélio 
Orbital 
 
Inclinação do eixo 
 
Excentricidade 
Orbital 
 
 
 
Períodos de 
Glaciação 
 



Astronomia no dia a dia 
●  Qual é a forma e movimentos da Terra? 

à  Geóide 

à  Rotação, translação, precessão & nutação 1 e 2, variação da inclinação do 
eixo, precessão do periélio orbital, variação da excentricidade orbital, 
variação da inclinação da órbita (TODOS CÍCLICOS) + deslocamento dos 
pólos 

●  O Metro e o Segundo têm origens astronômicas? 

à  Sim 

à  Metro = 1/10.000.000 de ¼ meridiano 

à  Segundo = 1/86.400 do dia solar médio & 1/31.556.925,975 do ano solar 
de 1900.0 

●  O quê causa as estacões do ano? 

à  Inclinação do eixo + translação 

●  O céu noturno é igual no decorrer do ano? 

à  Não. O aspecto do céu noturno muda continuamente de modo periódico. 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Roteiro 

•  Calendário Ocidental - Solar 
•  Horas e fusos, dias, semanas, meses e anos 
•  Dia Solar: convenção e percepção 
•  Ano Solar: duração e percepção 

 



Astronomia no dia a dia 

●  Por que o dia tem 24 horas, a semana 7 dias e o ano 365 dias? 

à  Convenção histórica 

à  Dia de 24 horas 

à  Semana de 7 dias: adoração aos 5 planetas visíveis a olho nu, Sol e Lua. 

à  Ano de 365 dias: ano solar em dias solares (reforma Gregoriana, 1582) 

●  Qual é a origem do calendário ocidental? 

--> Período de translação da Terra contabilizado em dias solares médios 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



•   Por que a semana tem 7 dias? 
� 7 “planetas” visíveis a olho nu 
 

•   Por que o dia (solar médio) tem 24 horas 
(solares médias)? Por que o dia começa no meio 
da noite? 
� metade do dia � 3 x 4 = 12 partes iguais 
� uma dúzia do sistema hexadecimal 
� convenção 
 

•  Por que há fusos horários na Terra? Qual é o 
meridiano de referência dos fusos e longitude? 

� International Meridian Conference (24 países), 1884, 

Washington DC, USA 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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MARCAÇÃO DO TEMPO NO DIA A DIA: 
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DIAS DA SEMANA: nomes com origem astrológica  

Dia Adoração ao 
“planeta” 

Divindade 
do(a) 

Latim Espanhol Francês 
Italiano 

Inglês 
Alemão 

Domingo Sol Dia Solis 
Dies 

Domingo Dimanche 

Domenica 

Sunday 

Sonntag 

Segunda
-feira 

Lua Noite Lunae 
Dies 

Lunes Lundi 

Lunedi 

Monday 

Montag 

Terça-
feira 

Marte Guerra Martes 
Dies 

Martes Mardi 

Martedi 

Tuesday 

Dienstag 

Quarta-
feira 

Mercúrio Comércio Mercurie 
Dies 

Miércoles Mercredi 

Mercoledi 

Wednesday 

Mittwoch 

Quinta-
feira 

Júpiter Olimpo/Poder Jovis 
Dies 

Jueves Jeudi 

Giovedi 

Thursday 

Donnerstag 

Sexta-
feira 

Vênus Beleza Veneris 
Dies 

Viernes Vendredi 

Venerdi 

Friday 

Freitag 
Sábado Saturno Tempo Saturni 

Dies 
Sábado Samedi 

Sabato 

Saturday 

Samstag 

Tiw, Wonden, Thor e Friga: deuses na mitologia anglo-saxônica 
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GNÔMON ASTRONÔMICO: 
dia solar verdadeiro e meio-dia solar verdadeiro local 

(hemisfério sul) 

S 

N 

O E 

1 Dia Solar Médio � 24 horas solares médias � 86.400 segundos 
Hora Média Legal = Hora Verdadeira Local – Equação do Tempo 

Hora Legal = HML + Fuso – Longitude 

Métodos  p/a obter linha N-S: 
(i) sombra mínima do dia 
(ii) bissetriz de sombras com 
comprimentos iguais 
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Relógio de Sol Equatorial do INPE: 
Projeto de André Milone & René Laporte 

Execução Setor de Mecânica 

HML = HVL – ET 
HL = HML + F – � 
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EQUAÇÃO DO TEMPO 
 

É a diferença entre a Hora Solar Verdadeira (movimento do Sol real) 
e a Hora Solar Média 

(movimento do Sol fictício que caminha uniformemente ao longo do Eq. Celeste). 
 

As causas são a excentricidade da órbita da Terra 
(a velocidade orbital da Terra não é constante) 
e a obliquidade do eixo de rotação da Terra 

(o Sol real pode ficar até ~23,5º distante do Eq. Celeste), 
que combinadas geram o padrão mostrado abaixo. 

ET = HVL – HML 
HL = HML + F – � 
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FUSOS HORÁRIOS 

Fonte: astro.if.ufrgs.br 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



•  Por que o mês tem aproximadamente 30 dias? 

•  uma lunação = 29,5 dias 

•  Por que há meses de 28, 29, 30 e 31 dias? 

janeiro (31), fevereiro (28 ou 29), março (31), abril (30), 

maio(31), junho (30), julho (31), agosto (31), setembro (30), 

outubro (31), novembro (30) e dezembro (31) 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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MARCAÇÃO DO TEMPO NO DIA A DIA: 
calendário ocidental (solar) 
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MESES DO ANO: nomes, durações e origens 

MÊS # dias mensis (Latim) ORIGEM 

janeiro 31 Ianuarius (entrada) adicionado no Cal. de Pompilius (10+2 meses) 

fevereiro 28 ou 29 Februarius (festival) adicionado no Cal. de Pompilius (10+2 meses) 

março 31 Martius (guerra) 1º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

abril 30 Aprilis (afrodite) 2º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

maio 31 Maius (vegetação) 3º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

junho 30 Iunius (família) 4º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

julho 31 Quintilis 5º mês... + Imperador Julius Caesar --> Iulius 

agosto 31 Sextilis 6º mês... + Imperador Augustus --> Augustus 

setembro 30 September 7º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

outubro 31 October 8º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

novembro 30 November 9º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

dezembro 31 December 10º mês Cal. Romano até 153 a.C. 

Cal. Juliano, 45 a.C (355+10d): +1d abr, jun, set e nov, +2d jan, ago e dez 



•  Por que o ano padrão tem 365 dias? 

•  duração/adoção do ano solar 

•  Por que há anos de 366 dias, mas nem sempre a cada 4 anos? 

•  reformas Juliana e Gregoriana 

•  Como contamos as décadas, os séculos e os milênios? 

•  a partir do ano 1 de cada período 

•  Houve o ano zero? 

•  Não & Jesus parece ter nascido no ano 4 a.C. 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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Quantas voltas você já percorreu em torno do Sol? 

MARCAÇÃO DO TEMPO NO DIA A DIA: 
calendário ocidental (solar) 



Dr. André Milone (DAS-INPE) 
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365,2422 dias ≅ 365 + ¼ – 1/100 + 1/400 dias (solares) 

O CALENDÁRIO OCIDENTAL VIGENTE 
(calendário solar gregoriano) 

365 dias: ano padrão 
1/4 dia: ano bissexto a cada 4 anos (divisíveis por 4) ---> Juliano! 
1/100 dia: ano não-bissexto a cada 100 anos 
1/400 dia: ano bissexto a cada 400 anos 

  
(2000 foi bissexto, 
 2100, 2200 e 2300 não serão 
 e 2400 será) 

Até Roma Antiga (750 a.C. - 476 d.C.) os calendários eram diversos, nem 
lunares nem solares; somente o juliano era �solar� (Júlio César, 100-44 a.C.) 
com 12 meses e 365,25 dias em média. A reforma do papa Gregório XIII (1582) 
teve que eliminar 10 dias (+1 dia a cada 128 anos): 4 outubro --> 15 outubro! 



Ano Solar: visibilidade do céu ao longo do ano e 
translação da Terra (fora de escala!) 

Touro 
Gêmeos Câncer Leão 

Virgem 
Balança 
ou Libra 

Escorpião 

Ofiúco 

Sagitário 
Capricórnio Aquário 

Áries ou 
Carneiro 

Peixes 

21/junho 
21/setembro 

21/dezembro 21/março 

 O movimento anual aparente do Sol 
ao longo da Eclíptica 

é devido à translação da Terra! 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 



 Marte,                                                           Júpiter, Mercúrio, Sol, Vênus, Saturno e Lua 
Julho/2003 Dr. André Milone (DAS-INPE) 14 
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Atlas mercator do céu em declinação versus ascensão reta 
com muitas constelações e estrelas apontadas (não todas 88!) 

assim como a trajetória aparente anual do Sol (Eclíptica) 

E                                                                                                   O γ	

Dr. André Milone (DAS-INPE) 

Equador Celeste 
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Carta celeste em diferentes projeções 

cilíndrica 
ou mercator 



Astronomia no dia a dia 

●  Por que o dia tem 24 horas, a semana 7 dias e o ano 365 dias? 

à  Convenção histórica 

à  Dia de 24 horas 

à  Semana de 7 dias: adoração aos 5 planetas visíveis a olho nu, Sol e Lua. 

à  Ano de 365 dias: ano solar em dias solares (reforma Gregoriana, 1582) 

●  Qual é a origem do calendário ocidental? 

--> Período de translação da Terra contabilizado em dias solares médios 

Dr. André Milone (DAS-INPE) 


