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O movimênto anual do Sol quando referido a Porto Alegre

Fernando Lang dê Silveim

O movimento do So para um obsê.vadoÍ em €pouso nâ supedíc e da Têrê -
ìsio é tomando-sê como reíerencial um sistema íixo nâ supêrfície dê TeÍa - é .onhecìdo com

bastante dêiêJhes dêsdê ê Anligúidade. Êssê movimento depende da lâtitude na qlai o

obse.vador s€ enconÌrâ Os extremos de lgtitude pêra o nosso Estado sê stuam ern

âproximadarnente 27 gíaus e 34 grâus Sul sendo 30 grals p€Íâ Porio Alêgre. A Ìatiiudê é a

dislância angu êrquê separa um ponlc da superfície da Terc do pano equaior altenêstre.

Pala umê determinada lairtudê, esse ínovirnento varia ao longo do ano É íáciì

obsêTvannos que as sombras ao rneio-dja - qle aqui para nós sempre aponiaÍn para o SuÌ -

durêniê o lnverno são rnlrito mais longas do quê no Verão; no lnverno o Sol peÍmênecê visjvel
no céu durante um iempo mênor do que no Verâo; âs posiçÕês do nascenie e do poenie se

enconlram mais ao Nortê no lnvêrno do que no Verão. O movjmento do SoÌ possui númêrâs

conseqüências inìpodânlesi apenâs para ciiar alguns exempÌos: é rcsponsável pelês Ëstaçóes

Clìmálicas; pode ser utilizado na deierminação da atiiudê ê da direção Node,Sut geográíicai
deve ser tomaCo em conta no planejênìenio de habitaçòes ê cidades; historc€rnenle foi
utiizêdo poÍ Erêtósiênes (blbÌloiecário dâ grênde coteção de íianuseriios dê Atexandris) no
século lll a.C. na detenÌinâção do diâmetro da Íêíra

Dãda a relevância do temê, sug ro que o pÍoíessor dê Fís câ no segundo grêu

dedìque a gumas horas a êle; alualmente estê conteúdo não é esiudado nâ disciptna dê
Fisica. constando (às vezês) da GêograÍa A linr de subsidiêr ia iipo de discussâo, apresento
a seguir tés g.áícos que infomarÌì sobre o movÌmênio do Sol ao lôngo do ano ern podo

Alegrê Esses gráficos fêiios pêra Porto Aiegre, va ern de maneÍa aproxiÍnada em todo nosso
Eslâdô, já que as latitudes exiremas não diíêrem por mâis de 4 graLrs em re êção à capitat. Se
nos aíaslarmos para o Su, a âl1iìude do So ao nreiodra diminu rá ele nascêrá cadã vez mâis
oá'è o No-Íe e -3ro'ês se ão ês dÍêrênçês ert'e a drrêçáo oo o a e dà ^o Le



Figum 1 - Alür.a {engulo com â horizontal} do sol ao

Flgura 2 -Azimute (ãnsllo com a dir.ção Norte-Sul sêoqráÍcâ)
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Figura3 - Duração do dia ern Porto Alégre.
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A iim de exempliÍicar a impodáncia práticê do movimenlo do So, p.oponho

algumâs questõês pêrê o leitor responder

1) Como se pode pelo Sol deiermìnar coíÍ rêzoável grau dê precisão a

direção Norte-Sllgeográíi.2? Nota: abseNe na segundafigura que o Salúigrasce ro Lêste,

.ôna às vezes se anrna. a não set em da],s dias do aro Fsses dras sâo denaninados de

'Equìnócia de outona" e "Equínócìa de pimavera".

2) ìmaginê uma esiÉcâ crâvadâ verticãlmenie eín ura lerreno hoflzonlal eÍn

Porto Alegre. Quai é a razão êntÍe a maior e a menor sombra ao mêìo-dìa, proietâda pêla

estecâ sobÍe o iêrreno? Quândo ocorrem estas sonrbras?

3) Uma rêsidêncìa fol construídâ eÍn um têrrêno plano horjzontal onge dê

quêlqueÍ áruore ou construçao que projetê sobre ela sombra. As qlaÚo paredes laterals dâ

casa estão orìêntâdâs, duas a duas, nas direçõês NoÍie-Sul e Leslê-Oesie DÌscuta como variâ

durantê o dia, êo longo de lodo o ano a incidência de radiaÉo solar dileta sobre as parêdês

laterais da casa. É verdâde qle dLríante o lnvêmo a parede voltada paÍa o Norte recebe,

durante todo o dja. radìâção solar direla? É verdade que dLrrante o nvemo a parede voliada

para o Sul rìáo recebe, duÉntê lodo o dia, radlação solar dìreta? Qual é a oÍieniação dês

pâr€des lateíaìs da câsa qle proprcraria uma distribuição mais homogênêê da radraÉo solar

diretâ duranle o dia?

4) As ruâs em uÍna cidêdê devêm prêferencialmenle, EAg ter ôrientêÉo Node-

Sul ou Lêste-Oêste. Qual é a razão disio? lvoíai a resposta nada tem a ver cam a

possibilidade das noíotistas que líafegarDas ruês LesÍê-Oest'ê seren ofLscados pelo Sal

nascente ou paente.

5) Justifique a sêguinte afirmaçáo: um poço esirêito e profundo em Podo

Alegre, não pode recebeí radiação solar direta na sua base.

6) Como é possível o construtor providênciâr pâra ouê urna parede voltada
para o Norte em Porlo Alegrê posse rccebeÍ radiâÇão soÌar dÌeiâ eÍn hoías pÍóxirnas êo

meio-dia no ìnveÍno e não rccêber no Verão? Como é possível que durãntê o lnverno, ao

meio-dÌã entrê radiaçao solsr dÌÍeta por uma janela nesÌa parede e tal não aconiêça no

7) É verdâde que um terrêno situâdo ao Sul de um edlfÍcio âlto pode não

recebêr aadiação solardrrêlâ durante p€Ìicamente lodo o dia?

8) A observação do tronco de oma palmêÌra ou coqueiro ou dê LIrÌì rochedo e.n

carnpo aberto (onge de qualquer obstáculo que lhê possâ íâzer sombra d!€nie o dla), em

qualquer momento do dia ou da noúe, pênÌitê dêierminâr aproximadamênte, a inha Node-

Sul. Just íque estâ aíi.mâÌiva.

g) Quai deve ser a orienÌaçao e a jnclinaçáo dâ supeíficLe dê captâçêo de uríì

colêior solar piano, utrlizado pa€ o aquêclmenlo de águê em Porto Alegre?



Catástíofes cósmicas ou alarme fa,so?

S v ê He.e.a Bêc(er -tv

Píováveìs quedas de asieróidês nê TerTa, êm 2006 e 2028 iorâÍr
recentemêntê vêrculadas na mídla locaÌ

A noiíca cjo jornêl Zero Hora de I dê mêrço sobre a co Ìsão de ícaro com a
Terra em 2006 coniinha diversas rnconsistênciês desde o nome do astrônóíno, VlêdiÍrì r
(mâsculno) PoÌovancva (ferninino), da sua institulÉo aié o peródico russo não crêntlíico onde
fora ênunciada. Foj noiicÌado um pêríodo dê âpÍoximaçáo da Ìeríe de 19 anos mss os dâdos
conhêcidos desse âstêrórde são Ínenor dstância ao So (periéto) = 0,187 UA ínaior
dislância ao Sol (aÍélio) :1,969 UA, e portanlo, disiâncìâ ínêdia (sênìl-eixo Ì-naior)a = 1028
UA. Dâ 3' Le de KepÌer (P'zla3 = 1 Uf/ano3), obteínos um periodo oòitat P de 1 j2 anos (em
€lâçâo às estrê as) Então, dê 1/P +1/S = 1, o periodo stnódico S (em retaçao à TeÍra) seÍá de
9,39 anos (nâo 19) icaro, descoberto em í949 por WaÌier Bêadê êm paÌomar, é um dos
asieróÌdes de órbita mêis excêntrca (e = 0.83) e que mârs se aproxirna do Sot. Cátcutos pâiâ
as próximas décadas ndlcam que sua maor âproximâÉo à Íeffê serta além de 8 m hôes de
km (0,05 UA), êm junÌìo de 2015, ê mais de 30 mjlhôes de knì na épocã dâ propatadâ
aproxmação dê 2006. Zero HoÉ plbticou, no da seguinte a lustÍcada dêscrença dos
astrônoínos bÍasrleiros na quedâ de Íc€ro ern 2006.

Já a possÍveÌ colisão do asteróide 1997 XF,1 com a TeÍrê foi baseada nos
dâdos obiidos desde a suâ descoberta er. 6 dê dezeínbro de 1 997 êìé ievereiro de 1 998
Estês dados levam a ur.ê órbita cuja menor dislâncta à Tera, em oLriLrbro de 2O2B serÌa ciê
46000 km, com ur. erÍo previsto beÍn matoÍ qLte essê distáncja o que signjficarra a
possibi idade de col sâo Essa órbita, ao ser calcu adâ paÉ o passadc tndicou quê ete ier â
estado prôxiÍro da Terrc em 1990, 1983, 1976, eic., o que levou a buscâs em a.qurvos
fotogÉíìcôs dessas époc€s. Elas íorêrn Íutífêrâs nos rêgistros da c€meÉ Schmidt de pâtomar
paÃ 22 e 23 de mêaço de 1 990 Ao incorporar esses dados os cá cu los resultaíâm nurna
disiânoa mínÌma à Terra êÍn 2028 de cerc€ de 960 000 kÍn mais do dobrc da distánc a dà Luâ.
Aindê assrm, 1997 XFir é o astêróide conhecjdo que passaria ríìas perto da Ter€ nas
próxinês dêcadas, sêgundo inforr.açÕês acumuladas no Cenirc de p/anelas Mrero,rês (outaâ
denominâção paÉ astêróidê) da União Asironômic€ Ìntemacronal. Em 2002. sê prevê que
passârá a 8,5 milhóes de kr. dê Terrâ Fellzmente nâo parece quê será necessáÍio planejâr
qualquer interuenção pâra aiterar sla órbiiê iulurê e evliar q!ê vênha ê cair nê TêÍa

O que ocorreria se um corpo dessas dimênsôes (os dlâmêtros de lcâro ê de
1997 XF1, são esiimêdas em 1,6 km)colidìsse com a ïeÍa? (Veja rcsposta na úttima fôthaJ

'UA (Unrdãde Aslronômica) =dstânciâ Ínédiã Ìeíra, Sot= 150 Íì hões de km



ÈísrcÀ

01. a rabêla re3 sÍa dad.s dô des o.aoênto I ên
í!.9â. d. lemDo i, reíeÍ€nÌês aô movìmênìo
ret tìê. u.iÍorme de Lm Êóve e!êr ó ê
veioc d:ie dêsrè m.uê ?
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02. O qrãlcr rêtreserte a vari:Çã. rc médlo da
vêo.daCe f d. um corD. .m iúnção d.lemoo

ltf,

À sêq!ênca de lerras qle âparec€ n. grátcô
..Íêspo.rle a uma su.essão d. intêryat.s gúas
dê lempo A maior d€sa.eleraqá. ôc.Íe n.
inlerualo d€ r1ãCo pe as tetras

lE)XeZ

03, Uma peCra l.r j. rêda.ârdo alro de Lma torc e
aiÍì9 u o .hão .cm uma vel..idade de 27 nì/s
Supo.Ji q!Ê dô inicrc a. fim .Jr m.úmê.l. o
nìó.ìu. ra ac€ rrêtã. câ Eèdra lô ..nstant. ê
qú. :9 Í/sr q!. a a at!r: da l.rc?

04. Ufra ma3sâ Nt execulâ uft môvneíiô harmô
ri..smFP! eflr€ã- pJççió ! = d Ê,=A
.Òi ome ÍeirresÉnl. à Írrr: O r: .l:ç
alteÍnarvas reÍe,e se coÍ.râr;nre a.s m.dú ôs
e aos se.ìio.s .jas qÌãf.Jezas !er.cJadÉ 

-Ê
a.e e,a.ao da Ììâssâ t.l .a pos çãô r=.A ?

(Âl Á ve.ci.jade é nua; a..eÊraÇão é n!:
LB A Ê..dal. ê mri m e ãp.irè parJ â

(C) A!êô..laieénuiã e â.êerâcão é mé{Ba
e àlonre pâ@ a nire:a

{D) A vel.cicade é n!a; a acelerâÇã. é méÌima
ê âÊonta pê,a a esqler.tà

(É) Á veo.dadÊ é máxmâ ê ap.iiâ larà a
esque.'la a a.eêÈçaô é rãina e ap.nra

05. Joã.znt. é um mènio senr.orìtìecme.t.
.€nirrco 6as sabe anÇar uma peíÉ ãmaÍada
a um baÍlanìe.on. n;nluém Ee erOue o br?co
s€lLra ã exÍêmidade ilre da baúân@ em suâ
mãô e âpicâ-he sü.essivos Ípllsos Ássmete
laz a pêdra gÌÊr êm !nìã ì.âjetóna horzônra
sobr6 a sla ôâbêça, até quê finâmeotê. a
aíemêssê côa preclsãó nadÍeçãD desejada

o quê Joãoznho ç.sta a de erpicãr (mas nãô
sabe) é a Íâzã. pea q!âLas duas êxlÈndad.s
do ba.banle eslióalo .uncê chelam a iicar
êxãlaFerle no merÉc panc i:oÍzônta. Fôr úàs
rápd. qüe eie laça â padrâ qiÉr, a.xrÌemicade
.resa à peora n.a sempre abarrc da cuÍa

PaÌa resover esìa qLestã. é .€cesséro
denlllcar, aê.{re as iôrçâs cxer.da5 srbrê a
pedra, aqlea !!ê imp.da q!ê e exÌremidaCe
presa à !Ê.lra se eeve ao mêsmo nive da out,.
êxú.miíade. Oua é essa rofça?

ia) a íôrc, cÊntri!eia

iB) A r.Íc. oê êmputo estáìic.
ic) A i!ça lanq.rcla à Íaeió:,a
lDt À l.rça dÊ lê.são no barbarl:



úma tJ,Íà homooè, êc oA
, qr" 

" 
noi.'n u. ce pe'o? A bJ,rd e man Èa

eh equr ibro slsìenladâ runìa êrrremdade pea
ad;culâçã. O e na out.â e r€Èdad€ lor uJ.
c.bô aB preso â umâ pâreoe nó to.lô I

Nô lonìo o. â Jorça eÌercidà pèa afticulâção
sobre a baÍâ len una coôpônenìê veì1câ qle é

1A) dfêrenle de zeB e d rqidâ paÉcma

1e) drêrenl€ de zêroe d rle^lda paiabâxo

{Cl díérênrede zêro e desefijdÒ indelìnldc

{€) iwa, ênì módu o ao pêso P da bara.

07. Un plânelâ imaqná.o. Ìerâ Mirim. tem a
meìâde dâ massa dâ Ìerâ e
do So €n uma óÌbrâ ilLa à dâ Ìem. A
ntênsdade dã foíça qÌêviêcional enÍe o So ê
ÌeÍe Mirm é. em comparãcão à intensdade
dêssa loíça €hÌ:è o Sól e â ÌêÍa.

03. O waft-lìôÌâ é uma undaCê dê

{0) .orên. ã por Liidêde de l€Bpo.

ÍE) lorça por unÈade de ièmoo.

09 Dors .bl€1os A € B d€so.afi se em m.vlmenlo
Í€1lin.o !.lcme sê.íô a veocdaj€ de Á maoÍ
dô qúe a de g. Ouâì ilôs -cráliccs da e.e.!a
ciérLca (E!) conta o Ì.mpo (i) r€pres€niâ
ccÍelamenle essâ s luarãô?

(B)

(cì

(Dl

(E)
I

1C. Uma vãraçáo ne quaíla6d,ê d. m.vment. de
um coço, enrrê dols nsi.iles, êslá
necessarianen:e ass..áda a !Í€sencâ de

(A)umaacêeraçã.
(B)uúrrâbaho mecàn,co
(c)umê lrarelóra c rcu ar



11. Ìrês .!b.s Â, E e C. macic.s e hómôgêne.s
v.ruf,é de 1 .mr As massas

.esses.ubos são Íes?êclvamen:e.5 ! 2ge
0.5 g Em !!a das aleÍnat:vas os cubos
aperec€n ên orded cres.enlê de massa

(o)c AêB
(ElB AeC

12. Dôs recÊenles Á e B lèh bâses circuêres conì
mêsmo rêo r sendc A úm cone reto e B !m
cl.dro rêro Ambos cônìêm áloa ê €s1ão chejos
alé à írêsôr. allura h. conlonìè rêpresenlã a

S.lecône a ât€rnâlva que preenche
coíeìamenle ns la.únas d. ìêxl. abâxô.

o pêso da áqla conlda em A è ...................
pes. da áçúa cônuCâ em B e â prêssão erercda
pea éEuã s.brê a base de A é
pÍêssão ereicda oel3 água sobrê ã base de a

{A). dobro do - a dê1âdeda
(B)!m tÊrq.do . slará
(C)ê nêlade.iô . a mêÌade da
(D)um lerçcdo o dobro dê

13. A m€sra q.anldede de ên€rgiâ quê é
necêssara para derrêÌer 200 ! dÊ !Êo ê oi c é
rrânsrÊÌiaa a !n corpo de ou10 mêÌera. com
massa de 2 kg têzendo su: tenpeÍaÌura
aumentar 40o c sâbendo se que o .aor lalenle
de Jus5. do geo é L = 33,1kJ/kq, Do,je sealÍmar
cue a câl.r êspêciíco iic maleÍiâl do sequndo

(c)! a:rs kJt(ke- Kì

(81335 c kJr(k! K)

14. Umâ baÍa .el inca e uniforme lelâ de um
mâterê .!lc coêficênle de draiàção inÊar é
pôslvô € lndeoÊnbenre iâ iemp€ÍãluÉ Ìecebe
calor d. uma lofì€ lérmca E.Ìe os OÍáicos
ebaxo. qua o que melh.Ì repEseila a variaÇão
lL do compam€|l. da bara côm. lunÇão dâ
vanaçaó \Ì de s!â re.rpêrarúÌê,

(c)

(a)

ÀT

^r 
l
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{E)



l5 Um s,s!€a3 .f,i.slitlil. oor Ìrma ah.sìra dê qis
rceÈl €:l:a . ô'.o ì.rnrocnãFco rep:.senla,J.
n. d aqrêra P.V da I,oura abaxÔ sêndoo.,c.
per.oíÍ1. n3 sãnldo afl hÔráro

V. 2V. V

C.^sdÊrÈ âs âliÌÍrâça,âs abeLXo, rêíêrentes at
..1. lêÌmôa iim co rep.esent3do

I

Eìt.e .s pontos I € J ó ssteúa rearza úm

Ente os p.nÌ.s J e (. naô há lrâisiarên.a

rlr Enlre os pontos I e L. !19 há varê9ãc nà
ener! a inte.ìa do ssleia.

Ouais de as €sÌão côÍ€las1

(E) .re I

16 Enqranto se exlafde, !m gés r6ceb.
C = 100 i e reaiz. o lÌabeho W =70 J.
dô pro.Êsso podÊmor alÌmâr q!ê a

lA)ãumenrcu l70J
(B)aumenlou lcc J

i7. Un _oás d€a soÍr. Ln3 c.íôr€ssã. adabálcâ
duranlê ê ou.r sla ieÈ!e,âtuÍâ abs.lie pãssa
dê Ì pâra I Ì Sêndo P a ÊÈssá. nct:l. p.C-è
mos afiiìârlLe â pr.ssíô J.âtserá

VESTIBULAR

O quê ocoíÍênâ se sm corpo
déssas dimensôês los diâmeiros dê
icaro e de 1997 XF,i são êstimâdos em
1,6 kml colidisse com a Íerra? Como a
densidede dos astêÍóidês slpera 30C0
kg/rn3, a massa ulrapassãria 6.5 x 10''? kg
A ve ocdade Íe aUva deveíia passâr de 11

km1s, a vêlÕcidadê de esc€pe dê Têrra ê
a enersia cinélica ervolvrda seriâ srperioÍ
a39x10"Jôules êquivale.iê â 9 x T 07

ktonÏNT ou 4,5 milhÕes dê bombas

ê1ÔrÌriGs como H roshima mas sem
liberação de radioêiividadê Est ma,se que
faíia uma craiera de mâis de 45 km de
diâmeiro As es!êcuÌaçõês sobre a

extinçáo dos dlnossalros há 65 ÍnrlhÕes

de anos devido à qlecja dê uÍn âsÍo
(asteíóide ou cornetê), enlretanio, pÍopõe
qLê ô objeto leíia no nìínirnô 10 km de
djàmêlío gerando uma craiêía de 200 km
de diâmêiro qLre poderie ser a de
ChicxLrllb no Àléxicc.
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