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Apresentação

A exposição As Estações do Ano: Terra em Movimento tem o foco 
na astronomia básica abordando temas como os ciclos das estações 
do ano, dos dias e das noites e das fases da Lua. Tais temas serão 
abordados por meio diversos aparatos interativos 3D, multimídias, 
vídeos e painéis e conta com uma cenografia de céu. A exposição 
toma como referência trabalhos na área de modelos mentais e 
concepções prévias na área de astronomia.

Na exposição, a cultura científica toma como referência o modelo 
explicativo numa abordagem fenomenológica. A exposição também 
inclui explicações elaboradas por culturas indígenas brasileiras, as 
estações do ano em diferentes áreas do planeta e do Brasil e expande 
o tema do ciclo das estações para outros planetas do Sistema Solar. 
Temos como objetivo oferecer elementos para que os diferentes 
tipos de público possam enriquecer suas concepções e gerar 
questionamentos mais profundos sobre os temas.
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Estação do ano é uma das quatro subdivisões do ano baseadas em 
padrões climáticos. São elas: Primavera, Verão, Outono e Inverno. 

Inicialmente, os romanos dividiam o ano em duas partes:
O período quente(em latim: “ver”): era dividido em três fases: o Prima 
era (literalmente “primeiro verão”), de temperatura e humidade 
moderadas, o Tempus Veranus (literalmente “tempo da frutificação”), 
de temperatura e humidade elevadas, e o “Estivum (em português 
traduzido como “estio”), de temperatura elevada e baixa humidade.

O período frio (em latim: “hiems”) era dividido em apenas duas fases: 
o Tempus Autumnus (literalmente “tempo do ocaso”), em que as 
temperaturas entram em declínio gradual, e o Tempus Hibernus, a 
época mais fria do ano, marcada pela neve e ausência de fertilidade.

Posteriormente, para ajustar as estações à posição exata dos 
equinócios e solsticios, correlacionando-as com a influência da 
revolução da Terra associada à inclinação do seu eixo de rotação, 
convencionou-se, no Ocidente, dividir o ano em somente quatro 
estações.

É bom lembrar que certas culturas ainda dividem o ano em cinco 
estações, como a China. Países como a índia dividem o ano em 
apenas três estações: uma estação quente, uma estação fria e uma 
estação chuvosa.

Já na África, países como Angola consideram apenas duas estações, 
a das chuvas, quente e úmida, e o cacimbo, seca e mais fresca. A 
compreensão do ciclo das estações permitiu que a humanidade 
desenvolvesse a agricultura de acordo com as características do 
meio ambiente em cada época do ano, o que foi fundamental para o 
nosso processo de civilização.

As Estações do Ano As estações ocorrem por causa da inclinação do eixo de rotação da 
Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em torno do 
Sol dura um ano e recebe o nome de revolução. Juntamente com a 
inclinação do eixo de rotação do nosso planeta, a consequência é a 
mudança das estações do ano.

Para melhor entendimento deste fenômeno, esta exposição mostra 
o sistema Terra -Sol visto de fora, como se estivéssemos viajando 
pelo espaço, na maioria dos aparatos interativos. Aprofunde seus 
conhecimentos e divirta-se com os aparatos desta sala e com os 
nossos programas de multimidia.
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Como ficam as estações em um país tão grande

As Estações do Ano no Brasil

Durante sua trajetória em volta da Terra, a Lua passa por um ciclo 
de fases — e sua forma, ou melhor, sua aparência, vai mudando 
gradativamente. O ciclo completo dura aproximadamente 29,5 dias 
— que é o período transcorrido até que uma fase se repita. 

A Lua não é um corpo luminoso. Por isso, a luz que vemos é a luz do 
Sol refletida — a parte iluminada é aquela que está voltada para o Sol. 
Durante a primeira metade do ciclo lunar, a parte iluminada visível 
aqui da Terra vai aumentando (Lua crescente), enquanto na outra 
metade ela vai diminuindo (Lua minguante). 

Cada fase da Lua representa, assim, a “fatia” da parte iluminada que 
está sendo vista aqui da Terra — e ela varia um pouco a cada dia, 
de forma contínua. Mas, para facilitar as coisas, costumamos dividir 
todo o ciclo em apenas quatro fases, de nomes sugestivos: Lua Nova, 
Quarto Crescente, Lua Cheia e Quarto Minguante.

Lua e Sol
As fases da Lua
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As posições onde o Sol nasce e se põe não são fixas: elas variam ao 
longo do ano. Você já deve ter reparado que a iluminação solar nos 
cômodos de uma casa não é a mesma, no verão e no inverno: a luz do 
Sol toma direções diferentes, conforme a época do ano — e a posição 
das janelas, em relação aos pontos cardeais. 

Na verdade, o Sol nasce no Leste e se põe no Oeste apenas duas vezes 
por ano: em março e setembro. Chamamos estes dias de equinócios 
(quando as noites e os dias têm a mesma duração). 

O Sol nasce no Leste e se põe no Oeste? 

Nem sempre?
Após o equinócio de março (que marca o início do outono, no Brasil), 
o Sol passa a nascer um pouco mais a Norte até atingir, em junho, 
seu afastamento máximo num fenômeno chamado de solstício (Sol 
parado). Este é o começo do inverno, no Brasil, e neste dia temos a 
noite mais longa do ano. 

Após o solstício de junho, o Sol volta a nascer numa posição cada 
vez mais próxima do Leste, até o dia em que ocorre o equinócio de 
setembro - quando, então, ele nasce neste exato ponto cardeal. A 
partir daí, o Sol nasce cada vez mais ao Sul, até atingir o afastamento 
extremo, no dia do solstício de dezembro. No Brasil, este é o começo 
do verão, quando ocorre o dia mais longo do ano.

No dia seguinte, o Sol volta a nascer cada vez mais próximo do ponto 
cardeal Leste, até chegar novamente o dia do equinócio de março.É 
bom lembrar: estes ciclos se repetem todos os anos - e marcam o 
ciclo das estações.

Você deve estar se perguntando: na prática, como podemos perceber 
estas mudanças? Vamos dar um exemplo: se a janela do seu quarto 
estiver voltada para o Norte, ele certamente vai estar mais ensolarado 
no mês de junho -que é quando o Sol também vai estar mais próximo 
do ponto cardeal Norte.

Algumas imagens do nascer do Sol na enseada de Botafogo-RJ, ao 
longo do ano, com o Pão de Açucar como referência.

Fotos de Daniel Borges
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Muita gente gosta de explicar o fenômeno das estações do ano — 
mas, quase sempre, de maneiras que diferem da explicação científica. 
Se estivermos próximos a uma fogueira, sentimos mais o seu calor 
do que se estivermos longe dela, não é mesmo? Pois é: costumamos 
usar esse tipo de experiência na hora de tentar explicar as estações 
do ano. 

Não podemos esquecer também a complexidade dos fenômenos 
climáticos e meteorológicos que não obedecem somente ao ciclo 
das estações. Afinal, os aspectos locais e culturais também contam: 
fora das regiões temperadas, por exemplo, as pessoas costumam 
usar outras referências, e não a temperatura, para falar das estações 
(época de chuva, seca, etc.).

Além disso, muitos livros didáticos no Brasil são fontes de erros sobre 
as estações, ou induzem a eles. É preciso muito cuidado...

ERRADO
As temperaturas perto dos polos da Terra são mais baixas porque a 
distância em relação ao Sol é maior. Já no equador as temperaturas 
são altas porque ele está mais perto do Sol.

CERTO
É bem verdade que (devido à forma da Terra) quem está mais perto 
do Polo Norte está mais distante do Sol do que se estivesse no 
equador. Mas nosso planeta fica a uns 150 milhões de km do Sol, e o 
raio da Terra é de apenas de 6.500 km, aproximadamente... Ou seja: 
em termos astronômicos, estas diferenças de distância em relação à 
Terra não têm a menor importância! O que influencia — isso sim! — a 
queda de temperatura é a forma como os raios solares chegam aos 
diferentes pontos da Terra. Para compreender melhor esse fenômeno, 
confira nosso experimento Como a luz do Sol chega à Terra?

Você sabe porque as estações do ano acontecem?
Estações nos Planetas ERRADO

É verão quando a Terra está mais perto do Sol.

CERTO
A distância da Terra ao Sol é praticamente a mesma: varia de 148 
a 151 milhões de km. Além disso, esse argumento da distância não 
consegue dar conta do fato de que o verão e o inverno acontecem ao 
mesmo tempo nos Hemisférios Norte e Sul da Terra!

ERRADO
As quatro estações estão na atmosfera da Terra.

CERTO
A atmosfera da Terra retém parte do calor recebido durante o dia e 
impede que a temperatura diminua demais, durante a noite. Ao longo 
dos meses, a atmosfera apenas segue as consequências da alternância 
do padrão de iluminação que levam sempre a duas estações na Terra, 
uma em cada hemisfério (Verão / Inverno ou Primavera / Outono). 
Nunca existem quatro estações acontecendo na Terra ao mesmo 
tempo.

ERRADO
Um desenho feito em perpectiva feito sem cuidado (como acontece 
em muitos livros didáticos) pode levar a esse engano. Veja a imagem 
a direita:

CERTO
É verdade que a órbita da Terra em torno do Sol é elíptica. Mas é 
uma elipse tão aberta, que mais parece uma circunferência. Ou seja: 
a distância da Terra em relação ao Sol é praticamente a mesma.
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Existem, sim. O ciclo de estações do ano não acontece só na Terra. 
Observe a inclinação dos eixos de rotação dos planetas do nosso 
Sistema Solar: aqueles onde o eixo de rotação é inclinado em relação 
à eclíptica também têm ciclo de estações. E por quê? Simples: porque 
eles também recebem os raios solares de forma desigual nos seus 
hemisférios.

Já nos planetas que têm eixos verticais de rotação (como é o caso 
de Júpiter), as estações não variam: eles recebem sempre a mesma 
quantidade de luz nos dois hemisférios durante todo o ano, e seus 
dias têm a mesma duração das noites.

Existem estações do ano em outros planetas?
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