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Radiação Solar - Estações do ano 

• Fonte primária de todos os processos 

no planeta (99,7%); 

• Apresenta variação sazonal e espacial 

que caracterizam o nível energético de 

cada região; 

 Inclinação do equador terrestre que 

resulta nas estações do ano e não a 

distância terra-sol. 



Plano do equador do Sol 

Planeta  Terra 

Sul 

Norte 

O planeta Terra está inclinado 

em relação ao plano do Sol em 

um ângulo de 230 27´ (Latitude 

do Trópico de Capricórnio). 

α = 230 27´ 



Declinação solar (): 
 

 é o ângulo formado entre o equador 

terrestre e a linha imaginária que contém 

o plano do sol. 
 

A declinação solar varia entre + 230 27´ 

(quando o sol está no HN) a - 230 27´ 

(quando o sol está no HS). 
 

Alguns livros apresentam o valor de 

23,45º (N ou S) que é o mesmo que + ou - 

230 27´  



Variação da declinação solar () e estações do ano 

Fixando a terra como centro e movendo o sol. 



Declinação solar (): 

 Para um observador no H.SUL: 
 = + 230 27´    Solstício de Inverno 

(data aproximada dia 21 de junho) 
 

 = - 230 27´   Solstício de verão 

(data aproximada dia 21 de dezembro) 

 

 = 00       Equinócio de outono 

(data aproximada dia 20 de março) 

 = 00       Equinócio de Primavera 

(data aproximada dia 20 de setembro) 



Declinação solar (): 

 Para um observador no H.NORTE: 
 = + 230 27´    Solstício de Verão 

(data aproximada dia 21 de junho) 
 

= - 230 27´     Solstício de inverno 

(data aproximada dia 21 de dezembro) 

 

 = 00       Equinócio de outono 

(data aproximada dia 20 de setembro) 

 = 00       Equinócio de Primavera 

(data aproximada dia 20 de março) 



Significado das efemérides 

astronômicas: 
 

Equinócio: do Latim  

aequus (igual) e nox (noite), e significa 

"noites iguais", portanto dias iguais. 

 
Solstício: do Latim 

sol (Sol), e sistere (que não se move). 

Indicando que o sol não se move a partir 

deste ponto, ou seja, os limites são os 

trópicos. 



Matematicamente é possível calcular 

a “posição” do sol em cada dia do 

ano com uso de modelos: 

 =  23,45 * sen [(360/365).(DJ – 80)]] 
ou 

 =  23,45 * sen [(2.(π)/365).(284+DJ)]] 

DJ é o dia juliano, ou seja, os dias contados 

sem os meses. 

No material de apoio há um programa que 

permite calcular esse parâmetro e outros. 



Variação da declinação solar ao longo do ano 

calculado pela equação anterior 

Equinócio Equinócio 

Solstício 

Solstício 



Dia Juliano (DJ) 
 

Número do Dia Juliano (DJ) que 

representa o dia do ano independente 

dos meses. Tambem denominado de 

NDA (número de Dia do Ano) 

Por exemplo:  

Dia 1 de janeiro é o DJ = 1 

Dia 1 de fevereiro é o DJ = 32  

Dia 31 de dezembro é o DJ =  365 ou 

366. E assim por diante.  

Qual o DJ de hoje? 



Declinação solar para o 15 dia do mês e 

nas datas dos equinócios e solstícios 



FOTOPERÍODO (N) 

Número de horas de brilho solar sem 

considerar os efeitos da atmosfera para 

aquele dia do ano e para aquela 

latitude. 

Por exemplo o fotoperíodo para o dia 21 

de dezembro em São Paulo, SP, é 

13h30min e para o dia 20 de junho cerca 

de 10h00min. 

Na linha do equador o fotoperíodo é 

sempre ~ 12h 



FOTOPERÍODO (N) 

Isso nos ajuda a responder a 

questão do primeiro Exercício 0: 

2) Por que o governo adota o horário 

de verão para as regiões sul, sudeste 

e parte do centro-oeste do país, entre 

os meses de novembro a fevereiro de 

cada ano e não o faz para as regiões 

norte e nordeste? 

 



Horário de Verão (HV) 
Decreto nº 6.558 de 08 de setembro de 2008, que define o HV em 

parte do território nacional. O HV 2013/2014 abrangerá o período de 

zero hora de 20 de outubro de 2013 à zero hora de 16 de fevereiro de 

2014.  

A principal motivação para a adoção é a redução de 

demanda no horário de ponta do sistema, trazendo 

como benefício uma operação mais segura e de 

menor custo. O ONS informou que as estimativas 

resultantes dos estudos realizados para o HV 

2013/2014 indicam uma redução de demanda de 4,6% 

para a região Sudeste/Centro-Oeste e uma redução 

de demanda de 5,0% para a região Sul.  A redução 

de energia esperada é de 0,5% tanto para a região 

Sudeste/Centro-Oeste como para a região Sul. 

 
(Fonte: www.aneel.gov.br acesso em março de 2014). 



Horário de Verão (HV) Comentar que há 

estudos visando 

a extinção do 

horário de verão. 



Grimm, 2004 

Explore essa 

figura com uso 

do globo e da 

lanterna. 



Efeméride: Solstício de verão no Hemisfério Sul (de inverno 

no HN) – ocorre normalmente no dia 20 ou 21/12, sendo esse 

o início do verão. Nessa data, o fotoperíodo é mais longo no 

HS (>12h) e mais curto no HN (<12h). Na linha do Equador, 

fotoperíodo é igual a 12h. 

21/12 →  = - 23o27´ 



Efeméride: Solstício de inverno no Hemisfério Sul (de verão 

no HN) – ocorre normalmente no dia 22/06, sendo esse o 

início do inverno. Nessa data, o fotoperíodo é mais longo no 

HN (>12h) e mais curto no HS (<12h). Na linha do Equador, 

fotoperíodo é igual a 12h. 

21/06 →  = + 23o27´ 



Efeméride: Equinócios – ocorre em média nos dias 21/03 

(de outono), sendo esse o início do Outono, e 22/09 (de 

primavera), sendo que nessa data se dá o início da 

Primavera. Nessas datas, o fotoperíodo é igual a 12h em 

todas as latitudes do globo terrestre. 

21/03 e 22 /09 →  = 0o 



O Início do Outono no ano 2018 será às 

13h14 (sem horário de verão) do dia 20 de 

março de 2018  e o término  em 21 de 

junho de 2018. 

Ou seja, nesse dia e horário o sol estará 

incidindo perpendicular com a normal na 

linha do Equador (Zênite do local) 

terrestre iluminando igualmente os dois 

hemisférios.  



Distância Média Terra-Sol (D) 

A distância média terra ao sol é de 

149,6 milhões de quilômetros 

(1,496*108km). 

No Periélio (ponto mais Próximo), a 

distância Terra-Sol é da ordem de 

1,47*108 km (03/01). 
 

No Afélio (ponto mais Afastado) a 

distância Terra-Sol é da ordem de 

1,52*108 km (04/07) 



No Periélio, a 

distância Terra-

Sol (D) é da 

ordem de 

1,47*108 km 

(03/01) 

No Afélio a 

distância 

Terra-Sol (D) 

é da ordem 

de 1,52*108 

km (04/07) 



•Você sabe por que ocorrem diferentes estações ao longo do ano (primavera, verão, outono e inverno)?  

Isso nos permite responder a questão 

1 do exercício 1: 

 

 

1) Você sabe por que ocorrem 

diferentes estações ao longo do 

ano (primavera, verão, outono e 

inverno)? 
 



Radiação Solar na Superfície Terrestre 

A irradiância solar varia de acordo com o ângulo 

de incidência dos raios solares. Esse ângulo 

formado entre o Zênite local e os raios solares, 

denomina-se ÂNGULO ZENITAL (Z). Quanto maior 

Z, menor a irradiância solar.  

Zênite 

Ângulo Zenital (Z2) 

Zênite 

Ângulo Zenital (Z1) 



Variação da elevação solar e, consequentemente, 

do ângulo zenital (Z) em diferentes latitudes (), 

considerando-se o dia de Equinócio e às 12h 

(passagem meridiana do Sol) 

Z = 0o     Para 

 = 0o 

Z = 45o          Para 

 = 45o 

 

Z = 60o           Para  

= 60o  

A linha vermelha indica o zênite do local 

Ao meio dia pode se obter Z por: Z12 =  -   



Fotoperíodo ou horas de brilho solar 
O fotoperíodo (N) pode ser calculado, considerando-se as 

relações astronômicas TERRA-SOL. Como o fotoperíodo é a 

duração do dia desde o nascer até o pôr do Sol, temos que na 

sua trajetória aparente o Sol descreve um arco simétrico em 

relação ao meio-dia. Pode-se dizer, então, que N é o dobro do 

ângulo horário ao nascer do Sol (hn), e função da latitude e da 

declinação solar. 

Meio-Dia 

Nascer 

do Sol 

Pôr 

do Sol 
N 

N/2 N/2 



Variação anual do Fotoperíodo (horas) ou 

número de horas de brilho solar, São Paulo, SP. 

verão 

Inverno 
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Fotoperíodo estimado para o 15o dia de cada mês. 



Retomando, falamos de: 

-Estações do ano, 

-Declinação solar, 

-Solstícios e equinócios, 

-Efemérides Astronômicas, 

-Periélio e Afélio,  

-Fotoperíodo, 

-Ângulo Zenital. 

-  

-Ao final explore o programa Radiação 

incidente com diferentes latitudes. 



Verifique exercício 2 a ser 

entregue na próxima aula. 

 

Recomendamos a leitura: 

- do capítulo 1 do livro do 

Professor Mario Adelmo 

Varejão-Silva. 

- dos capítulos 2 e 3 do livro de 

Autoria de Barry and Chorley. 


