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1. Introdução 
   
  Os principais movimentos da Terra são os de rotação, e o de 
translação em torno do Sol. O movimento de rotação da Terra em torno de um 
eixo imaginário, tem como efeito  a sucessão dos dias e das noites e nos causa a 
sensação de um movimento aparente do Sol ao redor da Terra. A palavra dia 
causa algumas dúvidas pois tanto pode ser usada para indicar uma volta 
completa da Terra em torno de si mesma, com relação a um referencial, como 
também indica a parte clara do dia que recebe iluminação do Sol. 
  Do ponto de vista de definição existe somente uma definição de 
tempo, porém o astrônomo indistintamente chama de tempo aos diferentes 
sistemas de medição do tempo existentes o que pode levar a se pensar em tipos 
diferentes de tempo, o que não é verdade. 
  O tempo,  juntamente com o comprimento e a massa formam as três 
grandezas fundamentais da física. 
  O conceito de tempo é  tão cotidiano em nossa vida, tão inferido 
socialmente em nossas idéias,  não entendido pela maioria das pessoas, mas 
usado indistintamente. A pontualidade, exige cada vez mais precisão de nossos 
relógios, o cumprimento da hora civil, aquela que regula as atividades humanas 
na sociedade, nos exige a medição do tempo cada vez com mais acurácia. 
  Tempo é uma grandeza associada a duração de um fenômeno. Para 
medi-lo pode ser utilizado um fenômeno físico como por exemplo a vibração de 
um oscilador estável, sendo suficiente que o funcionamento deste oscilador seja 
regular durante o experimento. 
  Na  Astronomia necessita-se não da medida da duração de 
pequenos fenômenos, mas sim de grandes escalas como datas contínuas, o que 
implicaria no uso de um relógio "eterno" ou "perpétuo" que não sofra processo 
de continuidade de medida e que não adiante ou atrase. 
  Pode-se pensar em um conceito físico inicial de tempo, como sendo 
a variável independente das equações newtonianas da mecânica. 
  A  medida do Tempo em Astronomia esta diretamente ligada aos 
movimentos da Terra, principalmente aos de rotação e translação. 
  Por meio deste trabalho, os autores pretendem mostrar os principais 
sistemas de tempo utilizados na Astronomia de Campo, suas definições, suas 
inter-relações e aplicações na Engenharia. Com esta finalidade são descritos os 
vários sistemas de medição de tempo, culminando com a hora oficial e com o 
calendário oficialmente  utilizados no Brasil.  
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1.1 Definições fundamentais 
 
  As definições fundamentais utilizadas neste trabalho [Boczko, 
1983], são: 
a) Instante: é um conceito primitivo que representa o "quando" determinado 
evento ocorreu.  Como exemplo de instante em astronomia pode-se utilizar o 
momento correspondente a passagem de uma estrela pelo semi-meridiano 
superior de um lugar. 
b) Época: é o instante de ocorrência do evento que será tomado como origem da 
contagem do tempo. Por exemplo: a origem da contagem de um ano qualquer do 
nosso calendário corresponde ao instante 0h do dia primeiro de janeiro deste 
ano. 
c) Data: é o instante de ocorrência do evento em estudo. Por exemplo: O Sol 
passou no semi-meridiano superior as 12h 10min 05s do dia 10 de setembro de 
1987. 
d) Intervalo: é o tempo decorrido entre a época e a data, ou a quantidade de 
tempo decorrido entre dois acontecimentos. Por exemplo a duração da eclipse 
total do Sol em 1994  foi de 3min 10s. 
e) Escala de tempo: é o padrão que se vai utilizar para medir intervalos de 
tempo, e deve basear-se em fenômenos repetitivos, contínuos e passíveis de 
mensuração. 
f) Relógios e cronômetros: são instrumentos utilizados na medição e na 
conservação do tempo. 
 
1.2 Sistemas de medição de tempo 
 
  Os sistemas de medição do tempo utilizados na Astronomia são os 
seguintes: 
a) Tempo Universal (UT):  é a designação genérica de escalas de tempo que se 
baseiam na rotação da Terra. 
a1) Tempo Sideral (TS): é o tempo calcado na rotação da Terra levando em 
conta o movimento diário das estrelas. 
a2) Tempo Solar (SS): é o tempo baseado na rotação da Terra levando em conta 
o movimento diário aparente do Sol. 
b) Tempo das Efemérides (ET): é o tempo utilizado nas equações da dinâmica, 
de origem gravitacional, que descrevem o movimento dos corpos celestes do 
sistema solar  (na atualidade sua determinação é efetuada pelo movimento da 
Lua). 
c) Tempo Atômico Internacional (TAI): é aquele definido à partir de um padrão 
de tempo determinado pelo intervalo necessário para que ocorra um certo 
número de oscilações atômicas (propriedades quânticas de um átomo). 
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d) Tempo Dinâmico (TD): é uma escala de tempo em substituição ao tempo das 
efemérides e que é o argumento independente das teorias dinâmicas e nas 
tabelas de efemérides dos corpos celestes. 

 
2.  Tempo Universal 

 
  Os conceitos adotados pela IAU (União Astronômica 
Internacional), definem como sistema de tempo universal os que genericamente 
se baseiam no movimento de rotação da Terra, anteriormente denominado de 
tempo astronômico rotacional. Na realidade, este sistema baseia-se na 
alternância do dia e da noite, dependendo portanto da posição do Sol e das 
estrelas. O relógio biológico dos animais e por conseguinte do ser humano, 
também é regulado por este sistema, tornado-se do ponto de vista prático,  
aplicável ao cotidiano. 
  Para fins de estudo, vamos dividi-lo em sistema de tempo sideral e 
sistema de tempo solar. 
 
2.1 Tempo Sideral 
 
 O tempo sideral é um sistema de tempo derivado da rotação da Terra com 
relação às estrelas. Para fins didáticos, analisaremos separadamente seus 
intervalo e  seu instante fundamental. 
a) Intervalo:  o intervalo fundamental do tempo sideral é o dia sideral.  
Dia Sideral - d(S) é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens 
consecutivas do ponto vernal pelo mesmo semi-meridiano. O ponto vernal é 
definido como sendo o ponto da esfera celeste oriundo da interseção do plano 
do equador celeste com o plano da eclíptica, obtido quando o Sol em seu 
movimento aparente anual se desloca do hemisfério sul para o hemisfério norte. 
Devido a precessão o ponto vernal não é fixo. Denomina-se ponto vernal médio 
aquele definido para uma época e ponto vernal aparente aquele referido a um 
instante considerado. Tem-se dois tipos de dia sideral: dia sideral médio que 
utiliza o ponto vernal médio e dia sideral aparente que utiliza o ponto vernal 
aparente.  
  Utiliza-se na prática o dia sideral médio em função das variações 
que ocorrem no ponto vernal verdadeiro (aparente). Pode-se também definir: 
Hora sideral  - h(S) é o resultado da divisão do dia sideral em 24 partes iguais. 
Minuto sideral  - min(S)  é o resultado da divisão da hora sideral em 60 partes 
iguais. 
Segundo sideral  - s(S) é o resultado da divisão do minuto sideral em 60 partes 
iguais. 
  Pode-se escrever as seguintes igualdades: 
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   1d(S) = 24h (S)  ;      1h(S) = 60 min (S) ;      1min (S) = 60s (S) 
   
  Devido a precessão dos equinócios, um dia sideral médio não 
representa o período de rotação sideral da Terra (Po), e que pode ser 
representado pela expressão: 
 
  1d (S)médio = 0,999 999 902 07 - 59 x 10-12  Te 

                                         Po 
onde Te é o intervalo de tempo medido em séculos julianos desde 12 de janeiro 
de 1900 às 12 h ET, geralmente representado na forma:  jan 0,5 d 1900 ET, cujo 
significado será visto posteriormente. 
b) Instante : o instante fundamental do tempo sideral é a hora sideral local 
medida pelo ângulo horário do ponto vernal, representado pela expressão: 
 
   S = Hγ 
 
  O sentido do movimento de rotação da Terra é de oeste para leste, 
fazendo com que as estrelas aparentem um movimento de leste para oeste. 
Representa-se  na figura 2.1  a projeção  de um hemisfério celeste no plano do 
equador celeste. Nesta figura, a linha AB representa a projeção do meridiano do 
observador, cujo zênite está representado por (Z). Um dia sideral será a 
quantidade de tempo decorrida entre duas passagens consecutivas do ponto 
vernal pelo ponto A. Pode-se inferir que em A são 0h (S), no ponto cardeal 
oeste (W) serão 6h (S), em B 12h (S), no ponto cardeal leste (E) serão 18h (S), 
completando o dia 24h (S) em A. 

Pn

Z

A

B

EW

C
Hγ

 
Figura 2.1  Hemisfério norte da esfera celeste rebatido no plano do equador celeste. 
 
  Nesta figura o arco AC expresso em horas, minutos e segundos, 
representa a hora sideral instante, que é o ângulo horário do ponto vernal. A  
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hora sideral verdadeira ou aparente representa o ângulo horário do ponto vernal 
verdadeiro (leva-se em conta a precessão e nutação), já a hora sideral média 
representa o ângulo horário do ponto vernal médio (leva-se em conta somente a 
precessão) no local. 
 
  Sm = Hγm    e      Sa = Hγa 
 
  A diferença entre estas horas é denominada de Equação dos 
Equinócios (EE): 
 
  EE = Sa - Sm  = Hγa - Hγm      2.1 
 
  A equação dos equinócios é tabelada em algumas efemérides como 
por exemplo,  no The Astronomical Almanac, para o ano corrente às 0h UT e 
nas Efemérides Astronômicas onde é subdividida em termos de longo e curto 
período. 
  Na figura 2.2 representa-se um astro pôr suas coordenadas 
equatoriais e horárias, e desta  pode-se inferir que: 
   
  S = H + α         2.2 
 
denominada de  equação fundamental da astronomia esférica, onde dependendo 
se o ponto vernal utilizado tem-se hora sideral (S) média ou verdadeira, 
ascensão reta (α) média ou verdadeira (aparente).  
  Para se medir a hora sideral aparente  observam-se  estrelas com o 
seguinte procedimento: 
1) mede-se a distância zenital (z) da estrela, corrigindo-a dos erros de zênite           
instrumental e refração atmosférica; 
2) supõe-se conhecida a latitude do lugar (φ), por exemplo retirada de uma 
carta; 
3) retira-se o valor da declinação aparente (δ) da estrela, dos Apparent Places of 
Fundamental Stars - APFS ou das Efemérides Astronômicas do Observatório 
Nacional - EA; 
4) calcula-se o  ângulo horário da estrela (H), através da expressão: 
 
     cos z  - sen φ sen δ 
  cos H =              2.3      
          cos φ cos δ 
 
5) retira-se das efemérides (APFS ou EA) a ascensão reta aparente da estrela 
(α); 
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6) soma-se o ângulo horário calculado com a ascensão reta aparente obtendo-se 
a hora sideral aparente. 
 
  Repetem-se estes procedimentos  para várias estrelas com o intuito 
de tratar estatisticamente  os erros acidentais das observações, com o método 
dos mínimos quadrados. 
  Nos Observatórios Astronômicos observam-se estrelas em suas 
passagens pelo semi-meridiano superior (SMS). Neste caso  o ângulo horário se 
anula, simplificando a expressão (2.2), que resultará em: 
 
  S =  α 
 
ou, no caso da observação ser conduzida no semi-meridiano inferior: 
 
  S =  α + 12h 
 

 σ'

Astro

 σ

Pn

Ps

QQ'

E

W

 δ

declinação

 α
 γ

ascensão
reta

H

Z

N

SMS

 
Figura 2.2 Representação de um astro (σ) nos sistemas de coordenadas horária e equatorial 
 
  Na realidade, nos observatórios astronômicos,  não se consegue 
observar uma estrela sobre o meridiano do lugar, mas em suas proximidades, 
fazendo com que as equações acima se apresentem na forma da denominada 
Equação de Mayer [Nadal, 1992]: 
 
  T -  α = u + A.a + B.b + C.c      2.4 
 
onde, T é o instante cronométrico medido, u é o estado do relógio, a é o erro de 
azimute, b é o erro de inclinação do eixo secundário do instrumento e  c o erro 
de colimação óptica do instrumento e os coeficientes de Mayer A, B e C dados 
pelas expressões: 
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  A = sen (φ - δ)  sec δ 
  B = cos (φ - δ)  sec δ   
  C = sec δ 
 
 
 
2.2 Tempo Solar 
 
  O tempo solar é obtido do movimento de rotação da Terra com 
respeito ao Sol. Com finalidade didática, dividiremos o tempo solar em 
verdadeiro e médio. 
 
2.2.1 Tempo Solar Verdadeiro 
a) Intervalo : o intervalo fundamental de tempo solar verdadeiro é o dia solar 
verdadeiro. 
Dia solar verdadeiro é a quantidade de tempo decorrida entre duas passagens 
consecutivas do centro do Sol pelo mesmo semi-meridiano. 
  Um relógio que marca este tipo de tempo é denominado de relógio 
solar, ou relógio de Sol. Neste, são medidos os ângulos correspondentes a hora 
solar verdadeira, formados entre a sombra de uma haste vertical ou inclinada e 
um traço de referência correspondente a sombra no semi-meridiano superior do 
local; o mostrador que contém o sistema de medidas pode ser horizontal, 
vertical ou inclinado. 
  Pela 1a  Lei de Kepler, sabe-se que um planeta descreve uma órbita 
elíptica em torno do Sol, com este ocupando um dos focos. A órbita da Terra 
descrita em torno do Sol em seu movimento anual é plana e denominada de 
eclíptica. 
  A 2a  Lei de Kepler nos diz que a velocidade areal descrita pelo raio 
vetor que liga o Sol a um planeta é constante, portanto, o raio vetor Terra-Sol 
descreve áreas iguais em tempos iguais. Do ponto de vista cinemático, podemos 
inverter o fenômeno, colocando a Terra num dos focos da eclíptica e fazendo o 
Sol transladar ao redor da Terra, gerando as áreas S1TS2 e S3TS4, que são 
geometricamente iguais, e que deverão ser descritas no mesmo intervalo de 
tempo (t).  Na figura 2.3, mostra-se que o arco S1S2 é maior que o arco S3S4, e 
que, portanto a velocidade linear no trecho S1S2 é maior que no trecho S3S4, 
visto serem descritos no mesmo intervalo de tempo. E ainda, analisando-se para 
toda a órbita pode-se concluir que a velocidade linear do Sol é variável, sendo 
máxima no perigeu (P) e mínima no apogeu (A). Devido a este fato e ainda ao 
fato de que o Sol percorre a eclíptica e não o equador, conclui-se que o dia solar 
verdadeiro não é constante, o que torna o seu uso desaconselhável no cotidiano, 
pois teríamos que possuir relógios com movimentos variáveis.  
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Figura 2.3 Lei da Áreas 
 
b) Instante : o instante fundamental do tempo solar verdadeiro é a hora solar 
verdadeira. 
Hora solar verdadeira (V): é o ângulo horário do centro do Sol acrescido de 12h. 
A razão de acrescentar-se 12h ao ângulo horário do centro do Sol (Hs) é para 
evitar que um novo dia se inicie ao meio dia (na passagem meridiana do Sol), 
exatamente na metade do período normal das atividades humanas. Com este 
acréscimo o dia inicia-se a meia noite. 
 
   V = Hs + 12h       2.5 
 
2.2.2 Tempo Solar Médio 
 
  Com o objetivo de contornar as dificuldades devidas às 
irregularidades na velocidade do Sol, foi criado um modelo utilizando um "Sol 
fictício" denominado de Sol médio. Por definição o Sol médio é um ponto  que 
percorre o equador celeste com velocidade tangencial constante, durante o 
mesmo período em que o Sol verdadeiro percorre a eclíptica. 
  O tempo solar médio é o tempo regulado por este astro imaginário. 
Sua propriedade principal é que durante um mesmo ano regulado pelo Sol 
verdadeiro, haverá dias de igual duração e cuja amplitude é muito próxima da 
amplitude do dia solar verdadeiro. 
 
a) Intervalo: o intervalo fundamental do tempo solar médio é o dia solar médio. 
Dia solar médio é a quantidade de tempo decorrida entre duas passagens 
consecutivas do Sol médio pelo mesmo semi-meridiano. 
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Hora solar média: é o resultado da divisão de um dia solar médio em 24 partes 
iguais. 
Minuto solar médio: é o resultado da divisão de uma hora solar média em 60 
partes iguais. 
 Segundo solar médio: é o resultado da divisão de um minuto solar médio em 60 
partes iguais. 
  Assim pode-se escrever: 
 
  1d (M) = 24h (M);  1h (M) = 60min (M);  1min (M) = 60s (M) 
 
b) Instante:  o instante fundamental do tempo solar médio é a hora solar média. 
  A hora solar média (M): é igual ao ângulo horário do Sol médio 
(Hm) acrescido de 12h. Na literatura especializada a hora solar média é também 
denominada de hora civil: 
 
  M = Hm + 12h        2.6 
 
  A equação do tempo relaciona a hora solar verdadeira com a hora 
solar média: 
 
  E = V - M         2.7 
 
  O valor da equação do tempo varia de 0  a  ±16 minutos. Os 
anuários fornecem o valor da equação do tempo (Eo), para às 0h UT (0h médias 
em Greenwich), tabelada diariamente. O valor de E pode ser obtido para um 
determinado instante por interpolação linear da expressão: 
 
  E = Eo + (M-λ) ∆Eo       2.8 
 
sendo λ a longitude negativa a oeste de Greenwich,  ∆Eo a variação horária da 
 equação do tempo. 
  Com as expressões (2.7) e (2.8), pode-se obter o tempo médio a 
partir do tempo verdadeiro ou vice-versa: 
 
  M = V - Eo - (M-λ) ∆Eo       2.9 
 
  Nesta expressão a hora média M aparece nos dois membros da 
equação que pode ser resolvida pelo método das aproximações sucessivas 
fazendo-se na primeira iteração ∆ Eo = O. 
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Figura 2.4 Equação do Tempo para o ano de 1987 (IAG/USP)    
 
  O procedimento para obtenção da hora solar verdadeira é o 
seguinte: 
1) mede-se a distância zenital (z)  do Sol num determinado instante, corrigindo-
a do erro de zênite instrumental, da refração atmosférica, da paralaxe solar e do 
raio do Sol; 
2) conhece-se a latitude do local (φ); 
3) retira-se a  declinação aparente do Sol (δs) dos anuários astronômicos; 
4) calcula-se o ângulo horário do Sol (Hs) correspondente ao instante da medida 
pela expressão: 
 
 
    cos z  - sen φ sen δs 
  cos Hs =         2.10 
          cos φ cos δs 
 
  A equação (2.5) pode ser escrita na forma: 
 
  E = Hs +12h - Hm -12h = Hs - Hm             2.11 
     
  Sabe-se da equação fundamental da astronomia que: 
   
  S   = Hs  + αs 
e, 
  S = Hm +  αm 
 
onde  αs e αm são as ascensões retas do Sol verdadeiro e do Sol médio, 
respectivamente. Assim com estas na (2.9) teremos: 
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  E = S - αs - S + αm 
ou, 
  E =  αm -  αs         2.12 
 
  Na realidade, denomina-se de Sol  médio ou fictício às fórmulas 
que descrevem a posição de um ponto na esfera celeste cujo movimento médio 
no equador celeste é aproximadamente a projeção do movimento do corpo real 
(Sol) na eclíptica, durante sua órbita anual. A posição do Sol médio fictício é 
dada por: 
   δm= 0° 
αm =18h 41min 50,54841s + 8640184,812866s T + 0,093104s T2 - 6,2x10-6s T3 

            2.13 
 
onde T é o intervalo de tempo medido em século julianos de 36525 dias solares 
médios, decorridos desde 12h tempo universal do dia 1 de janeiro de 2000, dado 
pela expressão: 
    (JD - 2451545) 
  T =           2.14 
          36525 
 
  A ascensão reta (αs) e a declinação (δs) do Sol verdadeiro são 
tabeladas nas efemérides às 0h UT de cada dia; por exemplo nas Efemérides 
Astronômicas do Observatório Nacional e no Anuário Astronômico do 
IAG/USP. 
  A obtenção do tempo solar médio por observações ao Sol não 
oferece boa precisão. Na realidade, o cartógrafo prefere obtê-lo da 
transformação de tempo sideral em tempo médio, sendo a hora sideral obtida da 
observação de estrelas. 
  Pode-se agora definir Tempo Universal (UT), como sendo o tempo 
solar médio referido ao meridiano médio de Greenwich (G). Muitas vezes o UT 
é denominado de GMT (Greenwich Mean Time). Portanto, tem-se que: 
 
  0h (UT) = 0h (M) em Greenwich. 
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3.  Diferença de hora entre dois pontos 
 
  Seja a figura 3.1 onde se representam, além do meridiano de 
Greenwich (G) convencionado como origem em tratado internacional, os 
meridianos de dois observadores situados  em dois pontos quaisquer da Terra A 
e B  e o ponto vernal γ.  Sabemos que os arcos A' γ e B' γ representam as horas 
siderais (Sa e Sb) respectivamente nos pontos A e B. Os arcos GA" e GB" 
representam as longitudes (λa e λb) dos pontos A e  B. Efetuando-se a diferença 
entre os arcos tem-se: 
 
  GA' - GB' = A'B' = λa - λb 
             
  A'γ  - B'γ  = A'B' = Sa - Sb 
ou seja: 
  ∆λ = λa - λb = Sa - Sb            3.1 
 

equador terrestre

equador celeste

Pn
A

B

G

G'

B'

A'

B''

 A''

       γ

 
Figura 3.1  Diferença de hora entre dois  pontos da Terra. 
 
  A diferença entre as horas siderais medidas em dois pontos 
corresponde a diferença de longitude entre eles. 
  De forma análoga, na dedução acima, se no lugar do ponto vernal 
tivéssemos o Sol verdadeiro concluiríamos que: 
 
  Va - Vb = ∆λ = λa - λb       3.2 
 
e, no lugar do ponto vernal o Sol médio obteríamos: 
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  Ma - Mb  = ∆λ = λa - λb       3.3 
 
  Pode-se concluir que a diferença de hora entre dois pontos é igual a 
diferença de longitude entre esses dois pontos. O principal interesse na 
Engenharia Cartográfica na determinação do tempo é para a obtenção da 
longitude do lugar, bastando para isso, conhecer a hora em dois lugares 
correspondente ao mesmo instante físico. Se um desses lugares for Greenwich, 
o que normalmente ocorre, a expressão que nos dará a longitude de um ponto na 
superfície da Terra será: 
 
  λ = S - SG  = V - VG = M - MG      3.4 
 
como por definição o tempo universal (UT) é igual a hora média em Greenwich 
(MG),  pode-se escrever que: 
 
  UT = M -  λ         3.5 
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4.  Fusos horários 
 
  Devido ao movimento retrógrado do Sol na eclíptica, o dia solar 
médio é cerca de 4min mais longo que o dia sideral. Isto é, se o ponto vernal e o 
sol médio passassem juntos pelo mesmo semi-meridiano, na passagem seguinte 
o ponto vernal cruzaria cerca de  4min antes do que o sol médio o mesmo semi-
meridiano. 
  Como os hábitos humanos estão ligados a alternância dos  dias e 
das noites, não poderíamos regular as nossas vidas pelo tempo sideral. Se 
usássemos um relógio que marcasse o tempo sideral, e estivéssemos habituados 
a almoçar ao meio dia, no dia seguinte almoçaríamos quatro minutos antes, e 
haveria uma época em que iríamos almoçar ao amanhecer e ao cabo de 6 meses 
esta refeição seria tomada à meia noite. 
   Utiliza-se nas atividades humanas o tempo médio. Nota-se que 
cada ponto da Terra  terá uma hora média correspondente, salvo se estivermos 
em um mesmo meridiano. Isto traria grandes inconvenientes, principalmente nas 
viagens e negócios internacionais ou mesmo em viagens curtas os relógios 
deveriam ser alterados constantemente. 
  Por razões práticas, definiu-se tempo do fuso (Hf) de modo que 
num mesmo fuso, região compreendida entre dois meridianos convencionados e 
separados por 15°, a hora fosse a mesma em todos os seus pontos e que ela 
fosse adotada como sendo igual ao tempo médio do meridiano central do fuso. 
  A partir do meridiano de Greenwich (G) foram definidos 24 
meridianos centrais uniformemente distribuídos sobre a "esfera" terrestre 
conforme a figura 4.1 a seguir. 
  O fuso que contém o meridiano de Greenwich recebeu a designação 
de Zonal ou Z e o seu tempo é o tempo médio em Greenwich (UT). É comum a 
expressão “hora zulu” na radiodifusão e tem o significado de hora tempo 
universal. Os demais fusos receberam letras como nomenclatura, com exceção 
da letra J (para evitar confusão com I). 
  Cada fuso recebeu um número denominado de Número do fuso  (F) 
que é um número inteiro, por convenção positivo para leste e negativo para 
oeste de Greenwich, e que corresponde a diferença em horas entre  um ponto do 
interior do fuso e a hora em Greenwich. 
  O meridiano central do fuso 12 recebe o nome de linha de mudança 
de data. Quando se cruza essa linha navegando em direção ao oeste deve-se 
avançar a data de 1 dia. Este fuso em particular é dividido pelo meridiano 
central nos fusos +12 e -12. 
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Figura 4.1   Divisão da Terra em fusos horários 
 
  Freqüentemente parte de um país ou uma região fica fora de um 
determinado fuso que contém a maior parte deste país ou desta região. Para 
evitar a existência de 2 horários de fuso, o governo pode adotar a mesma hora 
do fuso para a parte "externa" a este fuso. Define-se então a hora legal local 
(HL) como sendo a hora "adotada" na região através de Lei ou regulamentação. 
Assim tem-se: 
 
  HL = Hf ± F 
 
onde Hf é a hora do fuso adotado e F é um valor inteiro entre 0h e 12h. Em 
alguns países, excepcionalmente adota-se  o valor de F como inteiro mais fração 
de 0,5h. 
  Para efeito de melhor aproveitamento da parte diurna ou clara do 
dia, muitas vezes é estabelecida a hora de verão (Hv) cuja definição é: 
 
  Hv = HL+ 1h, 
 
ou seja, durante o verão ou parte dele, os relógios são adiantados de 1 hora, 
voltando a serem atrasados de 1 hora no final do período de vigência deste tipo 
de horário. 
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5. Irregularidades do Tempo Rotacional 

 
  Com o aperfeiçoamento dos instrumentos utilizados na Astrometria 
e na Geodésia, principalmente no que tange ao desenvolvimento instrumental, 
começaram a ser notadas discrepâncias entre os instantes previstos de 
fenômenos astronômicos (eclipses, ocultações, etc) e os instantes em que 
efetivamente ocorriam estes fenômenos. Esta não coincidência poderia ter duas 
causas principais: erros de cálculo ou irregularidades no tempo rotacional.  O 
aparecimento dos relógios de quartzo, cujas marchas são muito pequenas, veio a 
confirmar esta suspeita, mostrando que o tempo rotacional não é uniforme. As 
principais causas das irregularidades do tempo rotacional são o movimento dos 
pólos e a variação na velocidade de rotação da Terra. 
a) Movimento do pólo  
  A não coincidência do eixo de rotação da Terra com o eixo 
principal de inércia faz com que apareça um movimento denominado de 
"nutação livre" Como se trata de movimento relativo, pode-se dizer que há um 
deslocamento dos pólos terrestres em relação a um sistema fixo na superfície da 
Terra o qual denomina-se de "movimento do pólo". Como o meridiano do 
observador é o círculo máximo que contém o zênite do observador e os pólos, 
havendo movimento nos pólos por conseguinte haverá movimento no 
meridiano. Sendo o meridiano do observador a linha de referência da medida do 
tempo rotacional, devido ao movimento desta linha os intervalos e os instantes 
de tempo sofrerão variações. 
  O órgão internacional incumbido de estudar o problema a a partir 
de 1987 é  o Internacional Earth Rotation Service (IERS), que fornece as 
coordenadas do pólo instantâneo da Terra (xp e yp) com precisão de 10-3 s 
referidas a um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais com origem num 
ponto fixo que corresponde a posição média do pólo celeste verdadeiro obtida 
da média dos dados observacionais de 1900 a 1905. Este ponto é conhecido 
como CIO (Origem convencional Internacional); o eixo dos X está orientado na 
direção do meridiano de Greenwich e o eixo dos Y na direção oeste (λ=270°). 
  A correção do movimento do pólo pode ser obtida através da 
expressão: 
  ∆λ= - (xp sen λ + yp  cosλ)  tg φ     5.1 
 
b) Variação secular da velocidade de rotação da Terra 
  Ocorrem variações na velocidade de rotação da Terra que implicam 
em variações nos intervalos de tempo rotacional. Esta variação pode ser 
dividida basicamente em três tipos: 
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b.1) Periódicas ou sazonais: são as variações que se repetem mais ou menos de 
ano em ano. Suas causas prováveis são causas meteorológicas, devidas as 
marés, etc. 
b.2) Decréscimo secular na velocidade de rotação: Devido ao atrito produzido 
pelas marés há um decréscimo na velocidade de rotação da Terra, somando-se a 
esta causa outras como a variação do momento de inércia da Terra e o 
acoplamento magnético imperfeito entre o núcleo e o manto terrestre; como 
conseqüência deste fato há um aumento da duração do dia solar. Do devoniano 
médio até nossos dias (cerca de 300 milhões de anos) a velocidade de rotação 
da Terra passou de 7,98 x 10-5  rad/s para  7,29 x 10-5  rad/s, ou seja , o ano que 
atualmente dura 365,25636 dias solares naquela época tinha cerca de 400 dias 
solares [Afonso, 1977]. 
 
b.3) Variações Irregulares: se forem eliminadas as anteriores, ainda restam 
variações completamente irregulares, cujas causas são provavelmente às 
atividades solares. 
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6. Tipos de Tempo Universal 
 
  Em muitas aplicações onde as precisões envolvidas são da ordem 
de alguns centésimos de segundo, é necessário especificar a forma do UT que 
deva ser utilizado, assim tem-se: 
UT0 é o tempo solar médio do primeiro meridiano (Meridiano de Greenwich) 
obtido diretamente de observações astronômicas locais; 
UT1 é o UT0 corrigido dos efeitos de pequenos movimentos da Terra, 
relativamente ao movimento do polo; 
 
  UT1 = UT0 + ∆λ        6.1 
 
UT2 é o UT1 corrigido dos efeitos de pequenas flutuações sazonais na variação 
da rotação da Terra. 
  O UT1 é utilizado como equivalente geral do UT, uma vez que 
corresponde diretamente a posição angular da Terra em torno do seu eixo de 
rotação diurna. É também denominado de GMT (Greenwich Mean Time). 
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7. Tempo Atômico Internacional (TAI) 
 

  O tempo atômico internacional é a coordenada de localização 
temporal estabelecida pelo BIH (Bureau Internacional da Hora) com base nas 
indicações de relógios atômicos em funcionamento em diversos 
estabelecimentos, conforme a definição do segundo, que é a unidade de tempo 
do Sistema Internacional (SI) de unidades. 
a) Intervalo 
  Primitivamente o segundo, unidade de tempo do SI, era definido 
como a fração 1/86400 do dia solar médio. O dia solar médio não apresentava 
as garantias de acurácia requeridas, devido às irregularidades da rotação da 
Terra. Para conferir maior precisão à definição de tempo, em 1960 a 
Conferência Geral de Pesos e Medidas - CGPM sancionou outra definição que 
foi fornecida pela IAU - União Astronômica Internacional: "o segundo é a 
fração 1/31.556.925,9747 do ano trópico para às 12h ET do dia 1° de janeiro de 
1900". Na mesma época as pesquisas experimentais já demonstravam que um 
padrão atômico de intervalo de tempo, baseado numa transição entre dois níveis 
de energia de um  átomo, ou de uma molécula, poderia ser realizado e 
principalmente reproduzido com precisão muito superior. Considerando que 
uma definição de alta precisão para a unidade de tempo do Sistema 
Internacional (o segundo) é indispensável para satisfazer as exigências legais da 
metrologia, decidiu-se substituir a definição do segundo pela seguinte: 
 " O segundo (s) é a duração de 9 192 631 770 períodos da radiação 
 correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado 
 fundamental do césio 133" (13a CGPM - 1967, Resolução 1) 
  A realização prática da unidade de tempo (o segundo) pode ser 
efetivada por diversos laboratórios especializados que podem construir 
aparelhos requeridos para produzir oscilações elétricas com a freqüência de 
vibração do átomo de césio 133 que define o segundo. Obtém-se assim 
impulsões com a freqüência requerida por exemplo 1hz, 1khz, etc. Os padrões 
de tempo de césio estão disponíveis comercialmente. A precisão dos melhores 
aparelhos estudados apresenta uma incerteza de 10-13 e até 10-14 em valores 
relativos. Certas emissões hertzianas irradiam ondas entretidas cuja freqüência é 
conhecida com uma incerteza da ordem de 10-11 a 10-12 em valores relativos. 
  Existem relógios e geradores de freqüências de grande estabilidade 
além do padrão de césio, por exemplo, o maser de hidrogênio, os relógios de 
rubídio e quartzo. Sua freqüência é controlada por comparação com um padrão 
de césio. 
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  A precisão e acurácia da medida do tempo às vezes justificam as 
correções relativísticas. A definição do segundo deve ser compreendida como a 
definição da própria unidade de tempo, isto é, com todo o rigor. O usuário por 
conseguinte, deve se achar nas proximidades do relógio e em repouso em 
relação a este. 
  Geralmente nos domínios do laboratório, somente os efeitos de 
relatividade especial são importantes. Nas aplicações em que os relógios se 
encontram distantes, como no caso dos satélites do sistema GPS,  é necessária a 
aplicação da teoria da relatividade geral.  
  Particularmente o TAI repousa sobre uma rede mundial de relógios 
e sua definição foi completada como segue: o TAI é uma escala de tempo 
coordenada, definida por um sinal de referência geocêntrico como a unidade 
da escala de segundo do SI, tal que ela é realizada pelo geóide em rotação. 
Para todos os relógios fixos em relação à Terra, situados ao nível do mar. O 
segundo do TAI é igual ao segundo realizado localmente, porém, por exemplo, 
a 2000m de altitude ele mostra-se mais longo, sendo a diferença de 2.2x10-13 s. 
b) Instante 
  A hora atômica, o minuto atômico e o segundo atômico, cuja 
obtenção é efetivada através da radiodifusão de sinais horários 
  Na realidade o TAI foi desenvolvido principalmente para a 
medição de intervalos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução Aos Sistemas De Medição Do Tempo 

CARLOS AURÉLIO NADAL/ FERNANDO HATSCHBACH 

 

24 

 
 
 

8. Tempo Universal Coordenado (UTC) 
 
  O tempo universal obtido diretamente das observações é 
representado por UT0. Quando comparado com o TAI verifica-se que este não é 
uniforme. Uma das razões que explicam este fato é o de que a Terra não é 
rígida, havendo portanto, um movimento elástico mesmo nas partes "sólidas". 
Este movimento faz com que o eixo de rotação da Terra não intercepte a crosta 
sempre no mesmo ponto (pólo terrestre). Em outras palavras o denominado 
"movimento dos pólos", causa uma variação na posição dos meridianos, que por 
conseguinte causa mudanças na latitude e na longitude do lugar. Variando o 
meridiano, variarão os ângulos medidos a partir dele, e consequentemente ter-
se-á alterações em UT0. 
  Denominou-se de UT1 ao UT0 corrigido do movimento dos pólos, 
ou a parte do UT0 não afetada pelo movimento dos pólos. Quando compara-se o 
UT1 com o TAI, verifica-se que este não é uniforme. Consegue-se separar uma 
componente aproximadamente senoidal, com período anual. Esse efeito deve ser 
causado por variações sazonais devidas a deslocamentos de camadas interiores 
do planeta. O  UT2 pode ser obtido a partir do UT1 da qual se retirou às 
variações sazonais, fornecido pela expressão: 
 
UT2 = UT1 + 0,022s  sen 2πt - 0,012s cos 2πt - 0,006s sen 4πt + 0,007s cos 4πt  8.1 
 
onde t é a fração de ano trópico do ano considerado, dado pela expressão: 
 
  t = 2000,000 + (MJD –515144,03)/365,2422 
 
 Essa correção é efetuada "a priori" baseada numa média obtida em diversos 
anos; logo sua utilização corre o risco de não representar o fenômeno ocorrido 
no ano em questão. 
  Do ponto de vista astronômico o UT1 é o tempo que mais se 
aproxima a definição do tempo universal. 
  A escala UT1, não é uniforme, devido ao fato da velocidade 
angular de rotação da Terra estar diminuindo. A explicação deste fato é dada 
por vários motivos, entre eles a dissipação de energia devida às marés e o 
conseqüente afastamento da Lua. 
  Se adotarmos o TAI como sistema de medição de tempo para o uso 
civil, haverá com o passar do tempo, uma defasagem entre a hora marcada nos 
relógios e os fenômenos astronômicos utilizados para guiar as atividades 
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sociais. Surgiu então a idéia de utilizar a escala do TAI, mas ajustar sua leitura 
de modo que não difira muito do UT1. 
  O tempo universal coordenado TUC é a escala de tempo mantida 
pelo BIPM, com a participação do IERS (International Earth Rotation Service), 
e que forma a base de uma disseminação coordenada de freqüências padrão e 
sinais horários. Ela possui a mesma marcha que o TAI, diferindo dele por um 
número inteiro de segundos. 
  A escala de TUC é ajustada pela inserção ou omissão de segundos 
intercalados (positivos ou negativos) para garantir uma concordância 
aproximada com o UT1. 
  Representa-se o valor previsto para a diferença DTU1: 
   
  DTU1 = UT1 - TUC       8.2 
 
que é disseminada por sinais horários. DTU1 pode ser considerado como uma 
correção a ser adicionada ao TUC para obter uma melhor aproximação ao TU1. 
  Os valores de DTU1 são fornecidos pelo IERS em múltiplos 
inteiros de 0,1 segundos. 
  As seguintes regras operacionais se aplicam como tolerância: 
1) o valor absoluto do DTU1  não excederá a 0,8s; 
2) o afastamento do TUC para o TU1 não excederá ± 0,9s; 
3) o desvio (TUC mais DTU1) não deverá exceder  ± 0,1s. 
 Os segundos deverão ser intercalados segundo regras específicas: 
1) um segundo intercalado positivo ou negativo será o último segundo de um 
mês TUC, de preferência 31 de dezembro e/ou 30 de junho, e 31 de março e/ou 
30 de setembro como segunda opção; 
2) o segundo intercalado positivo começa às 23h 59min 60s e  termina às 0h 
0min 0s do primeiro dia do mês seguinte. No caso de um segundo intercalado 
negativo, 23h 59min 58s será seguido por um minuto mais tarde por 0h 0min 0s 
do primeiro dia do mês seguinte; 
3) o anuncio da intercalação deverá ser efetivado pelo IERS com pelo menos 
oito semanas de antecedência. 
  O figura 81 a seguir mostra a intercalação de um segundo. 
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Figura 8.1 Intercalação de um segundo TUC 
 
  O último segundo TUC positivo intercalado foi  efetivado em 1 de 
julho de 1994, fazendo com que a partir da correção tenha-se  DTU1= +0,8s. 
  A diferença entre o TUC e o TAI é na atualidade igual à: 
 
  TAI - TUC = -29s        8.3 
 
  Esta sendo desenvolvido  um padrão de tempo superior ao TAI, 
para um longo período de tempo, com a utilização de pulsares estáveis definidos 
pelos astrofísicos. Esta escala de tempo deverá ser mais estável em grandes 
intervalos de tempo (maiores que um ano). 
  A utilização dos sistemas de posicionamento GPS e GLONASS 
(Rússia), juntamente com o sistema LASSO tem implementado em qualidade a 
comparação entre padrões de freqüência, elevando a precisão relativa final nos 
próximos anos para 1015 s ou melhor. 
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9. Hora Legal e Oficial do Brasil 
 
  O Departamento do Serviço da Hora do Observatório Nacional do 
Rio de Janeiro, em funcionamento desde 1850, cumpre as convenções 
internacionais já estabelecidas, e tem como atribuição fundamental a 
determinação, conservação e disseminação por todos os meios, da Hora Legal e 
Científica no Território Nacional.  Destas atribuições decorre a fiscalização em 
caracter normativo de qualquer divulgação da hora, não aferida previamente 
com as transmissões do Observatório Nacional. 
  As leis em vigor relativas ao assunto são: 
- Lei n° 2784 de 18 de junho de 1913, que estabelece o uso da Hora Legal no 
Brasil; 
- Decreto n° 19546 de 5 de novembro de 1913 que aprova o regulamento para 
execução da lei anterior. 
- Decreto n° 74226 de 27 de junho de 1974 que dispõe sobre a estruturação 
básica e concede autonomia administrativa e financeira ao Observatório 
Nacional. 
- Decreto n° 77877 de 22 de junho de 1976 que transferiu o ON para o CNPq. 
 
  Dentre estes decretos o que  apresenta maior  interesse  à 
Engenharia Cartográfica é o Regulamento para a execução da Lei n°2784 cujos 
artigos são abaixo reproduzidos: 
"Art. 1° - A contar de 1° de janeiro de 1914, a Hora Legal em todo o Território da República e para todas as 
relações contratuais internacionais e comerciais terá como base a do meridiano fundamental de Greenwich, 
diminuída de duas, três, quatro ou cinco horas, conforme o fuso a que pertencer o lugar considerado. 
Art. 2° - O Território da República fica dividido, no que diz respeito a Hora Legal, em quatro fusos distintos: 
 I - O primeiro fuso, em que a Hora Legal é igual a de Greenwich diminuída de duas horas, compreende 
o Arquipélago de Fernando de Noronha e a Ilha de Trindade; 
 II - O segundo fuso, em que a Hora Legal é igual a de Greenwich diminuída de três horas, compreende 
todo o litoral do Brasil e os Estados Inteiros (menos Mato Grosso e Amazonas) bem como parte do Estado do 
Pará delimitada por uma linha, que partindo do Monte Crevaux, na fronteira com a Guiana Francesa (Caiena), vá 
seguindo pelo álveo do Rio Pecuary até o Jary, pelo álveo deste até o Amazonas e as sul pelo leito do Xingu, até 
entrar no Estado do Mato Grosso; 
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 III - O terceiro fuso, em que a Hora Legal é igual a de Greenwich diminuída de quatro horas, 
compreende o Estado do Pará a oeste da linha precedente, o Estado do Mato Grosso e parte do Amazonas que 
fica a leste de uma linha (círculo máximo), que, partindo de Tabatinga, vá ao Porto Acre (incluídas estas duas 
localidades no terceiro fuso). 
 IV - O quarto fuso, em que a Hora Legal é igual a de Greenwich diminuída de cinco horas, compreende 
o Estado do Acre e a zona recentemente cedida pela Bolívia, assim como a área a Oeste da linha precedente 
descrita. 
Art. 3° - Para o fim de, em cada capital de Estado, serem acertados pela Hora Legal os relógios oficiais, supostos 
regulados até então pela Hora Legal, sofrerão eles, à meia-noite de 31 de dezembro futuro, a correção indicada 
em quadro anexo. 
Art. 4° No caso dos horários das estradas de ferro, linhas de navegação e demais vias de comunicação, a 
contagem da hora se fará de zero a vinte e três, começando em meia-noite, que será contada como Zero Hora. 
Art. 5° As longitudes geográficas serão dóra em diante referidas ao meridiano de Greenwich, em vez de o ser em 
relação ao Rio de Janeiro. 
Art. 6° Ao Observatório Nacional do Rio de Janeiro, assim como as estações horárias filiadas que vierem a ser 
criadas, incumbem a determinação e a conservação da hora, bem como a sua transmissão para fins geográficos ou 
marítimos, pelo telégrafo comum e sem fios e pelo "balão" ou "time-ball", de acordo com o regulamento vigente 
e as Convenções Internacionais que vigorarem." 
 
  A hora disseminada pelo Observatório Nacional é o TUC, e é 
efetivada por estações de rádio difusão, tais como: a PPE e PPEI de Brasília, a 
PPR, a Rádio Relógio Federal , RADIOBRÁS,  Rádio Tupi do Rio de Janeiro, 
Rádio Roquete Pinto, transmissões em VHF e por telefonia, cujas características 
podem ser encontradas nas páginas 26H à 32H das Efemérides Astronômicas do 
ON. 
  Atualmente, figuram com instituições do Estado do Paraná, 
colaboradoras do Observatório Nacional no Serviço da Hora a COPEL e o 
TECPAR que possuem padrões de Rubídio e Césio respectivamente. 
  Pode-se concluir, que o Observatório Nacional divulga para o 
Território Brasileiro a hora legal  que pode ser expressa na forma: 
 
  HL = UT + F        9.1 
 
onde HL é a hora legal do fuso, UT o tempo universal e F o fuso horário do 
local em horas, por convenção negativo a oeste de Greenwich. A hora legal em 
essência pertence ao sistema TUC. 
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10. Tempo das Efemérides (ET) 
 
  A astronomia, na busca por um sistema de tempo que independesse 
da rotação da Terra, mas respondesse fisicamente para a explicação dos 
movimentos dinâmicos dos corpos celestes, gerou um novo sistema denominado 
de tempo das efemérides. 
  As equações dinâmicas dos movimentos dos planetas em torno do 
Sol, tem como variável independente o tempo. Assim, pode-se dizer que o 
tempo das efemérides tem como base o movimento de translação da Terra em 
torno do Sol. A definição do ET, pressupõe que as equações que descrevem o 
movimento orbital dos corpos celestes do sistema solar sejam definitivas e 
exatas. Ora, sabemos que provavelmente não o são. Desta forma, o tempo 
obtido a partir da comparação de posições observadas (eivadas de erros, mesmo 
depois de minimizadas) com as equações de seus movimentos, (incompletos, 
provavelmente)  não é realmente o tempo das efemérides da definição. 
  O tempo das efemérides é o argumento independente das equações 
dos movimentos orbitais dos corpos celestes do sistema solar, e pode ser 
interpretado com um sistema de tempo teórico da astronomia. 
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11. Tempo dinâmico (TD) 
 
  O tempo dinâmico foi definido para a substituição do tempo das 
efemérides na prática, devido ao fato do primeiro ser teoricamente definido 
mais "impossível" de ser obtido. 
  Definiu-se Tempo Dinâmico Terrestre (TDT), como aquele que 
representa o argumento independente para as efemérides geocêntricas, levando 
em consideração as equações realmente utilizadas. Adotou-se  a seguinte 
convenção: no dia 1° de janeiro de 1977 as 0h 0min 0s de TAI o valor de TDT é 
exatamente dia 01,0003275 de janeiro de 1977. A unidade de TDT corresponde 
a 86400s (SI) ao nível do mar. Para efeitos práticos vale a relação: 
 
  TDT = TAI + 32,184s       11.1 
 
  O TDT começou a vigorar em janeiro de 1984, coincidindo com o 
tempo das efemérides, e com finalidades práticas o TDT é a continuação do ET. 
  Caso as equações do movimento orbital sejam usadas com 
referência ao baricentro do sistema solar, teremos uma escala de Tempo 
Dinâmico diferente. Definiu-se Tempo Dinâmico Baricêntrico (TDB), que é o 
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argumento independente das equações do movimento orbital dos corpos celestes 
do Sistema Solar quando referidos ao baricentro do sistema solar. Em 
terminologia relativística, o TDB pode ser considerado um tempo coordenado, 
enquanto que o TDT é um tempo próprio.  
  O valor numérico do TDB está ligado ao TDT, com uma variação 
periódica dependendo da anomalia média da Terra em sua órbita em torno do 
Sol: 
 
  TDB = TDT + 0,001658s sen g + 0,000014s sen 2g   11.2 
com, 
  g = 357,53° + 0,98560028° (JD - 2451545,0)   11.3 
 
sendo JD a data juliana do instante desejado. 
  O argumento a ser utilizado nas tabelas de efemérides planetárias a 
partir de 1984 deve ser o TDT ou TDB, dependendo do caso em questão. 
  É possível que com o tempo venha a existir e ser publicada uma 
defasagem entre o TDT e o ET. 
 
 
 
 
 
 
 

12. Cronômetros e Relógios 
 
  Mostrou-se anteriormente os diversos sistemas de tempo; o 
problema que aparece na prática é a conservação dos valores medidos, obtidos 
ou disseminados. 
  Os cronômetros ou relógios podem ser definidos como 
conservadores do tempo, isto é, são mecanismos ou sistemas eletrônicos que 
possuem sincronização ao movimento do Sol médio (cronômetro médio) ou ao 
ponto vernal  (cronômetro sideral). A estrutura básica de um cronômetro é 
composta por: 
1) um oscilador que assegura a uniformidade do intervalo de tempo (pêndulo, 
balancim, cristal de quartzo, átomo ou molécula); 
2) um dispositivo auxiliar regulado pelo oscilador que identifica o tempo 
(mostrador, fita, mostrador digital, etc.); 
3) fonte de energia para manter o oscilador em movimento. 
  Atualmente existem três tipos principais de cronômetros conforme 
o quadro abaixo: 
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TIPO OSCILADOR FONTE DE ENERGIA 
Mecânico Balancim ou pêndulo mola, gravidade, eletricidade 
Quartzo Cristal de quartzo Eletricidade 
Atômico Átomo ou molécula Eletricidade 
     
  A diferença básica entre um cronômetro médio e um cronômetro 
sideral é que este último atrasa cerca de 4 min por dia, quando comparado ao 
primeiro.  No item 15.1 deste trabalho será deduzida esta diferença. 
  A cronometragem de uma observação consiste em se registrar o 
denominado instante  cronométrico que é o que o cronômetro está marcando no 
exato momento em que foi efetivada uma observação. Em astronomia observa-
se o instante correspondente a passagem de um astro por um, ou por vários dos 
fios de retículo da ocular de um instrumento astronômico. Trata-se de uma 
operação delicada, de cujo cuidado observacional dependerá a precisão da hora 
obtida. Atualmente, tenta-se  retirar do observador a tarefa da cronometragem, 
fazendo-se a cronometragem automática nos modernos equipamentos de 
astronomia e geodésia. 
  Denomina-se de Estado do Cronômetro (E) a diferença entre a hora 
calculada sideral (S) ou média (M) e o valor obtido com o cronômetro que 
designaremos por instante cronométrico (T). Assim tem-se: 
  Es = S - T 
ou            12.1 
  Em = M - T 
 
se o estado de um cronômetro resultar num valor positivo o cronômetro está 
atrasado em relação a hora calculada em caso contrário adiantado. 
  Como não existe uma sincronização perfeita entre o sistema de 
medida do tempo e o mecanismo do cronômetro, o estado do cronômetro sofre 
variações com o tempo, a essa variação denomina-se de marcha do cronômetro. 
 
    E - Eo 
  m =         12.2 
    t - to 
 
nessa expressão tem-se que num determinado instante inicial, qualquer (to) um 
cronômetro possui estado (Eo), numa época posterior correspondente ao instante 
(t) o cronômetro apresenta ao estado (E), diferente do primeiro. 
  A marcha de um cronômetro indica a quantidade que um relógio 
adianta ou atrasa por unidade de tempo. 
  A marcha de um cronômetro pode também ser variável no tempo, 
devido a desgastes mecânicos, eletrônicos,  a vida dos elementos atômicos, etc. 
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  As técnicas de cronometragem de estrelas, são múltiplas, 
culminando hoje com a substituição da ocular dos instrumentos por câmaras do 
tipo CCD, que digitalizam a imagem da estrela e efetuam a cronometragem 
automaticamente nos instrumentos de observatórios astronômicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Contagem contínua do tempo 
 
  Na Astronomia, nas atividades da Engenharia Cartográfica e em 
todas as outras atividades da vida civil, há a necessidade da contagem contínua 
do tempo por longos períodos, surgindo assim a necessidade dos calendários e 
das datas. 
 
13.1  Ano  
 
  Ano é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens 
consecutivas do Sol por um determinado ponto da eclíptica. Existem seis tipos 
de ano considerados em Astronomia: 
1) Ano Sideral: é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens 
consecutivas do Sol por  um ponto fixo da eclíptica, portanto, o Sol percorre um 
arco de 360° em um ano na esfera celeste. Sendo Te medido em séculos julianos 
de 36525 dias, desde 0,5d ET de janeiro de 1900, o comprimento deste ano 
resulta em: 
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  1 ano sideral = 365d 06h 09min 09,5s + 0,01s Te   13.1 
 
2 ) Ano Trópico:  é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens 
consecutivas do Sol pelo ponto vernal. Devido a precessão dos equinócios que 
causa um movimento retrógrado do ponto vernal (em relação ao movimento do 
Sol) de cerca de 50,2880"/ano, no ano trópico o Sol percorre um arco de 359° 
59' 09,8" na esfera celeste. Seu comprimento resulta em: 
 
  1 ano trópico = 365d 05h 48min 46,0s - 0,530s Te   13.2 
 
3) Ano Anomalístico: é definido como o intervalo de tempo decorrido entre 
duas passagens consecutivas do Sol pelo perigeu. Devido ao deslocamento do 
perigeu no sentido direto de 11,6" por ano, no ano anomalístico o Sol percorre 
um arco de 360° 00' 11,6". 
 
  1 ano anomalístico = 365d 06h 13min 53,0s + 0,26s Te  13.3 
 
4) Ano Solar de Bessel: foi criado devido ao fato que o início do ano civil varia 
com os fusos horários, para uniformizar este instante inicial do ano foi criado o 
ano de Bessel. A época, início do ano de Bessel, ocorre no exato instante em 
que a ascensão reta do Sol médio, afetada da aberração e contada a partir do 
ponto vernal médio vale 18h 40 min 00s. É mais curto que o ano trópico devido 
a uma aceleração secular do sol médio sobre a longitude média do Sol.  
5) Ano eclíptico: é definido como o intervalo de tempo decorrido entre duas 
passagens do Sol pelo nodo da órbita da Lua. 
 
  1 ano eclíptico = 346d 14h 52min 50,7s + 2,8s Te   13.4 
 
6) Ano Juliano: é o ano padrão utilizado no calendário juliano, que representa 
uma volta completa do Sol com duração média de 365,25 dias ou 365 dias e 6 
horas, isto é, compreende as quatro estações do ano e é uma aproximação ao 
ano trópico. 
 
13.2 Séculos julianos 
 
  A definição de século juliano está diretamente ligada ao ano juliano 
e equivale a 100 anos julianos ou 36525 dias. 
 
13.3 Data juliana 
 



Introdução Aos Sistemas De Medição Do Tempo 

CARLOS AURÉLIO NADAL/ FERNANDO HATSCHBACH 

 

35 

  Utiliza-se, ainda, na Astronomia, para contagem contínua do tempo 
a denominada Data Juliana ou Dia Juliano (JD) que é uma seqüência continua 
de dias contados desde o meio dia de 1 de janeiro de 4713 a. C.  Deve-se 
salientar que data juliana ou dia juliano nada tem a ver com o calendário 
juliano, foi proposto no século XVI pelo astrônomo Joseph Scaliger, como 
origem de um grande período de 7980 anos, que é produzido por três períodos 
muito pequenos, e que tem início nesta data escolhida, são os seguinte os 
períodos utilizados: 
1) período de 28 anos, que é aquele concernente a distribuição dos dias na 
semana durante o ano e que se repetem nesse período; 
2) período de 15 anos aplicado pelo fisco romano; 
3) período de 19 anos denominado ciclo de Méton. 
  O nome data juliana foi dado em homenagem a Jules pai do 
astrônomo Scaliger. 
  Assim por exemplo, o dia 1° de janeiro de 1997 as 0h UT 
corresponde a data juliana 2450449,5. 
  Uma fórmula para calcular a data juliana é apresentada abaixo: 
 
JD=367xY+D+1721029-7x(Y+(M+9)/12)/4-3x((Y+(M - 9)/7)/100+1)/4+275xM/9 13.5 
              
Sendo Y o ano no calendário gregoriano, M o mês do ano, D o dia e respectiva 
fração, sendo que  do resultado das divisões deve ser tomada somente a parte 
inteira. (Sky & Telescope, 1984). 
  Para fins astronômicos, quando se necessita argumento em tempo 
sideral é utilizado o calendário sideral, com a denominada Data Sideral (DS), 
que é o número de dias siderais médios e fração decorridos no meridiano médio 
astronômico de  Greenwich desde o início do dia sideral ao meio dia de 1° de 
janeiro de 4713 a.C. Neste dia inicial das contagens a data juliana assume o 
valor 0,0 enquanto que a data sideral tem o valor 0,676. 
  Muitas vezes utiliza-se a Data Juliana Modificada (MJD), que é 
definida pela expressão: 
 
  MJD = JD - 2400000,5       13.6 
 
  A data juliana modificada é na realidade a data juliana subtraída de 
uma constante com o intuíto de diminuir o tamanho do  valor numérico desta. 
 
13.4 Mês 
 
  Além do Sol, que regia o dia claro, e das estrelas só visíveis à noite, 
logo deve ter-se tornado notória a existência da Lua, para os primeiros 
humanos. 
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  Desde os primórdios notara-se que a forma aparente da Lua 
modificava-se sobremaneira e repetia-se periodicamente. Esse fenômeno foi 
denominado de fases da Lua, que compõe-se de um ciclo de quatro fases, cuja 
seqüência para um observador situado no hemisfério sul da Terra é a seguinte: 
 

Fase Início 
Cheia Todo o círculo brilhante 
Minguante semi-círculo iluminado precedendo a Lua Nova 
Nova apenas uma circunferência ligeiramente iluminada 
Crescente semi-círculo iluminado precedendo a Lua Cheia 

 
  A observação sistemática da Lua permitiu que os antigos 
verificassem que um ciclo completo de suas fases (chamado de Lunação) 
ocorria num intervalo de cerca de 29 ou 30 dias. 
  Denomina-se de Mês Sinódico o intervalo de tempo médio 
decorrido entre duas fases iguais consecutivas da Lua. 
 
  1 mês sinódico = 29,530589d = 29 dias 12h 44min 0,3s 
 
  As contagens dos dias puderam então ser agrupadas em blocos de 
29 ou 30 dias de forma a coincidirem com uma lunação, surgindo daí o Mês 
Lunar, como sendo um interregno de dias inteiros correspondentes a uma 
lunação. 
  Na realidade, poderíamos falar no período de revolução da Lua, 
que corresponde ao intervalo de tempo necessário para que a Lua efetue um giro 
completo ao redor da Terra, conforme o marco de referência utilizado como 
origem desta medida, teremos a definição dos diferentes meses lunares, que são 
mostrados abaixo: 
 

Referência Mês 
(revolução) 

período 
d     h     min     s 

um ponto fixo Sideral 
Trópico 

     27    07     43    11,5 
     27    07    43       4,7 

perigeu lunar Anomalistíco      27    13    18     33,1 
nodo ascendente Draconítico 

Sinódico 
     27    05    05     35,8 
     29    12    44       0,3 

 
  A determinação dos outros meses lunares só foi possível num 
passado recente, e é utilizada na compreensão do movimento da Lua. 
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14. Calendários 
  
  Calendário pode ser definido como um sistema de contagem de 
grandes intervalos de tempo, pela combinação de dias em vários períodos para 
fins de uso no cotidiano, tanto para atividades civis, como religiosas ou para 
fins científicos. 
  A complexidade dos calendários se deve à incomensurabilidade de 
períodos astronômicos nos quais eles são baseados. Em geral utiliza-se os 
movimentos de rotação (dia) e a translação da Terra (ano). Também são 
utilizados os movimentos da Lua (meses). A semana não tem nenhuma relação 
com fenômenos astronômicos, originou-se na lei mosaica onde a abstenção do 
trabalho era obrigatória no sétimo dia. 
 
14.1 Calendários históricos  
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  As civilizações antigas já tinham seus calendários baseados nos 
movimentos do Sol e da Lua. O calendário egípcio consistia de 12 meses de 30 
dias cada, seguidos de 5 dias adicionais em cada ano, portanto com 365 dias. O 
ano novo egípcio retrograda um dia em cada quatro anos, completando um ciclo 
a cada 1460 anos conhecido como ciclo Sótico. O ano egípcio era dividido em 
três estações anuais de quatro meses cada, chamadas de estação da enchente, da 
semente e da colheita, coincidentes com o ciclo anual da cheias do Nilo 
[Explanatory, 1961]. 
  O calendário Babilônico também consistia de 12 meses lunares. O 
início de cada mês era marcado pelo aparecimento no céu noturno da Lua 
crescente. Afim de manter o calendário de acordo com as estações era 
intercalado um mês quando necessário. 
  O calendário grego também consistia de 12 meses lunares com a 
intercalação de um 13° mês, quando determinado pelas autoridades locais de 
cada comunidade, o que causava grandes confusões. A partir do século VI a.C., 
astrônomos gregos imaginaram um número de ciclos com base para regular o 
calendário lunar fixando regras para a intercalação daquele mês. Entre estas 
regras estão o ciclo Metônico e o Calípico, os quais foram usados pelos 
astrônomos para observações e conservados até a idade média.  
  No ciclo metônico 19 anos continham 235 meses (lunações) ou 
6940 dias. No ciclo calípico 79 anos continham 940 meses ou 27759 dias, um 
menos que 4 ciclos metônicos. 
  Diversos calendários foram usados pelos povos antigos, alguns em 
uso até os nossos dias, principalmente com fins de determinar as datas de festas 
religiosas. Entre estes pode-se citar o calendário judeu e o muçulmano.  
  O calendário judeu contém 12 meses, cada mês iniciando com a 
Lua Crescente. Em intervalos irregulares foi inserido um mês pelas autoridade 
públicas. O ano inicia com o mês da primavera (Nisan) ou com o mês do outono 
(Tishri) de acordo com o país. Este calendário foi substituído provavelmente no 
século IV d.C. por um fixo ainda em uso. O calendário judeu atual é regulado 
por algumas regras e por um ciclo de 19 anos dos quais 12 são anos normais e 7 
contém 13 meses. Os anos normais podem conter 353, 354 ou 355 dias e ou 
outros 383,384 ou 385 dias. Cada mês tem 29 ou 30 dias. Os anos são contados 
a partir da era da criação isto é, de 7 de outubro de 3761 a.C.  
  O calendário muçulmano ou islâmico é constituído de 12 meses 
sem nenhuma intercalação. Por esta razão o ano novo muçulmano percorre o 
circuito das estações cada 33 anos. Os meses tem 29 e 30 dias alternadamente, 
com exceção do 12° mês que contém 29 dias durante 19 anos e 30 dias durante 
11 anos num ciclo de 30 anos. Os anos são contados a partir da Hégira, era 
muçulmana que se iniciou com a fuga de Maomé para Medina em 16 de julho 
de 622 d.C. O principal mês do calendário islâmico do ponto de vista religioso é 
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o Ramadã, que é o nono mês do ano muçulmano, consagrado ao jejum; o 1° dia 
do Ramadã é o 237° dia do ano. 
 
14.2 Calendário Juliano 
 
  O calendário Romano como os demais calendário antigos era um 
calendário lunar, com intercalações arbitrárias de meses feitos pelas 
autoridades. Esta intercalação por vezes era ignorada, chegando a tal ponto que 
no reinado de Júlio Cesar estava dois meses atrasado.  
  O astrônomo Sossígenes, de Alexandria, estabeleceu a pedido de 
Júlio Cesar um novo calendário para o Império Romano em 46 a.C.  Este 
calendário espalhou-se rapidamente por todo o império e esteve em uso no 
ocidente até o ano de 1582 quando foi modificado. 
  Sabe-se que o ano trópico tem 365 dias 05h 48min 45,475s (M) ou 
seja, 365,24219879d (M). Neste calendário foi adotada uma duração 
aproximada denominada de Ano Juliano com 365,25d (M). Para evitar o 
fracionamento de dias no calendário juliano os anos tem 365 dias e a cada 
quatro anos é introduzido um ano com 366 dias denominado de ano bissexto 
sendo o dia introduzido no final do mês de fevereiro. 
 
14.3 Calendário Gregoriano 
 
  O ano juliano como foi visto tem 365,25 dias médios, e o ano 
trópico 365,24219879 dias médios, e portanto, o ano trópico que regula as 
estações do ano é 0,008 d (M) (11min 14s) mais curto que o ano juliano. Em 
125 anos, por este motivo, o calendário juliano terá um dia a mais que o ano 
trópico. Em 400 anos 3 dias e em 1000 anos cerca de 8 dias. 
  A Páscoa, festa cristã atual, deve cair no primeiro domingo depois 
da Lua Cheia que ocorre na data ou logo a seguir à data da passagem do Sol 
pelo ponto vernal. Observou-se que a Páscoa era celebrada cada vez mais perto 
equinócio, chegando no século XVI a cair por volta de 11 de março. O Papa 
Gregório XIII, em 1582, instituiu o denominado calendário Gregoriano, com 
alterações no calendário Juliano. No calendário Gregoriano foi minimizada a 
diferença com o ano trópico através da retirada de 3 dias a cada 400 anos, sendo 
então formulada uma regra prática para determinação dos anos bissextos: serão 
bissextos os anos divisíveis por 4, com exceção dos iniciais de século que 
terão que ser divisíveis por 400. O calendário gregoriano desta forma passou a 
ser de 365,2425d(M). 
  Para corrigir os erros anteriores foram omitidos 10 dias do mês de 
outubro de 1582. Assim o dia seguinte do dia 4 de outubro de 1582 foi o dia 15 
de outubro de 1582.  



Introdução Aos Sistemas De Medição Do Tempo 

CARLOS AURÉLIO NADAL/ FERNANDO HATSCHBACH 

 

40 

  O calendário Gregoriano foi adotado no mundo todo, a Rússia 
adotou-o em 1918, os Estados Unidos em 1752. 
 
14.4 Correspondência entre os diferentes calendários 
 
  Para o ano de 1997 ocorre a seguinte correspondência entre os 
diferentes calendários: 
 
ano 1997 - do calendário gregoriano; 
ano 1997,0 do ano besseliano, que começa 31 de dezembro de 1996 às 7h 
21min   12,960s 
ano 1997 - do calendário juliano, inicia em 14 de janeiro; 
ano 1418 - da Hégira, calendário muçulmano, inicia a 8 de maio; 
ano 2750 - da Fundação de Roma, segundo Varron, inicia a 14 de janeiro; 
ano 5758 - do calendário Israelita, inicia a 01 de outubro; 
ano 6710 - do período juliano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Conversões entre sistemas de tempo 
 
15.1 Relação entre dias siderais e médios 
  
  Se o sol médio e o ponto vernal passarem juntos num mesmo SMS, 
na próxima passagem o ponto vernal chegará antes que o sol médio, portanto, o 
dia médio é mais longo que o dia sideral. Um dia solar médio contém 86400 
s(M), que é usado para medir o intervalo dia médio, relativo a duração entre 
duas passagens consecutivas do sol médio representado pelo ponto do equador, 
cujas coordenadas são (αm, δm), em relação a um semi-meridiano fixo, corrigido 
do movimento dos pólos e das variações da vertical astronômica. Vimos nas 
equações 2.13 e 2.14 as expressões que permitem a obtenção das coordenadas 
equatoriais do Sol médio. 
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  Nota-se que αm apresenta uma variação secular função de T. Tem-
se interesse na variação diária da ascensão reta do Sol médio, para obter-se essa 
procede-se da seguinte maneira: 
1) diferencia-se αm em relação a variável T na expressão 2.13, obtendo-se a 
variação secular: 
  dαm  
          =8640184,812866s +0,186208s T    15.1 
                    d tu 
2) divide-se o resultado obtido por um século juliano que possui 36525 dias, 
obtendo-se a variação diária: 
 
  dαm =   8640184,812866s +0,186208s T 
                    d tu                 36525 
 
  dαm   =  3 min 56,5553679s + 0,0000050981s T   15.2 
                    d tu 
o que, corresponde a variação da ascensão reta do Sol médio em um dia, ou seja 
pode-se efetuar as seguintes igualdades: 
 
  1d(M) = 24h (M) = 86400 s(M) 
 
 1d (M) = 24h 03min 56,5553679s + 0,0000050981s T  (S) 
  
  1d (M) =86636,5553679s + 0,0000050981s T (S)   15.3 
   
  O inverso, isto é, quanto o dia médio excede o dia sideral, porém 
em unidades de tempo médio pode ser obtido da seguinte forma: 
 
 
 24h (M) = 1d(M)      contém     86636,5553679s + 0,0000050981s T (S) 
 
  x h (M)           conterão    86400 s (S) = 1d (S) 
 
 1d (S) = 86400s (S) = 23h 56min 04,0905308s - 0,0000050842s T (M) 
 
  1d (S) = 86164,0905308s - 0,0000050842s T (M)   15.4 
 
  Conclui-se que o dia médio é mais longo que o dia sideral de  
3min 55,9094691s - 0,0000050842s T (M) 
 
15.2 Conversão de intervalo de tempo médio para intervalo de tempo 
 sideral e vice-versa 
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  Uma mesma  quantidade, por exemplo, um dia sideral pode ser 
expressa em duas unidades diferentes: segundo médio e segundo sideral. Porém 
um dia médio é um intervalo de tempo, este intervalo pode também ser expresso 
nestas duas unidades: tempo médio (IM) tempo sideral (IS), pode-se estabelecer a 
seguinte relação: 
 
                    IS  =                            24h (S)                                 .   
  IM     23h 56min 04,0905308s - 0,0000050842s T 
ou,  
   IS  =   1,00273790934 + 5,88x10-11 T 
           IM 
 
geralmente negligencia-se o termo 5,88 x 10-11, denominado-se essa relação 
pela forma: 
 
  IS  =   1,00273790934  
  IM 
teremos então a expressão que permite a transformação de intervalo de tempo 
médio em intervalo de tempo sideral: 
 
  IS = IM x f                  15.5 
onde: 
  f = 1,00273790934       15.6 
 
a conversão de intervalo médio em sideral, será então dada pela expressão: 
 
  IM = IS / f                  15.7 
15.3 Conversão de instante de tempo sideral em instante de tempo médio e 
 vice-versa 
 
  Sabe-se que por definição a hora média instante é dada por: 
 
  M = Hm + 12h 
 
mas tem-se que a hora sideral no mesmo instante é dada por: 
 
  S = Hm +αm 
ou, 
  M = S - αm +12 h 
ou, ainda: 
  S = M + αm - 12h 
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  Essas expressões permitem converter o instante hora sideral em 
hora média e vice-versa desde que se tenha o valor da ascensão reta do Sol 
médio naquele instante. A expressão (2.13) , utilizada a partir de 1984, será aqui 
repetida: 
 
 αm =18h 41min 50,54841s + 8640184,812866s T + 0,093104s T2 - 6,2x10-6s T3 

            
onde T = (JD - 2451545)/36525 e JD é a data juliana no instante considerado, 
substituindo-se na expressão acima obtém-se: 
 
 M = S +6h 41min 50,54841s + 8640184,812866s T + 0,093104s T2 - 6,2x10-6s T3 

 
geralmente denomina-se de hora sideral as 0h UT a expressão: 
 
So = 6h 41min 50,54841s + 8640184,812866s T + 0,093104s T2 - 6,2x10-6s T3   15.8 
 
que é tabelada diariamente por exemplo nas Efemérides  Astronômicas do ON. 
A hora sideral So fornecida pela expressão acima se corrigida da nutação em 
longitude passa a ser conhecida como Hora sideral às 0h UT aparente. 
  Sabemos que a longitude do lugar nos fornece: 
 
  λ= M -  MG 
 
desta expressão pode-se inferir que se são M horas média em Greenwich (MG), 
serão (M - λ) horas média num local cuja longitude é λ, isto é, desde as 0h TU 
até o instante MG decorreram (M - λ) horas médias em Greenwich. Pode-se 
converter este intervalo pelas expressões já deduzidas no item 15.2, utilizando-
se do conceito de hora legal obtendo-se: 
 
  S = (M -λ)*f + So + λ 
 
que pode ser ainda escrita como: 
 
  S = (HL - F)*f + So +λ               15.9 
    
onde  S = hora sideral local, HL = hora legal, F = número do fuso(- a oeste), 
So = hora sideral às 0h UT e λ a longitude do lugar (- a oeste), f é uma 
constante fornecida pela 15.6: 
   
  f = 1,00273790934 
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  Pode-se obter a hora legal à partir da hora sideral instante pela 
expressão: 
  HL = (S - λ  - So)/f  + F              15.10 
 
 
15.4 Exemplos de transformações de tempo 
 
Exemplo 01 
 
  No dia 13 de outubro de 1977, em Curitiba (λ = 3h 17min 06s W 
de Greenwich), deseja-se observar o Sol na sua passagem meridiana superior. 
Qual a hora legal que deverá ser feita a observação? 
1) Cálculo da hora verdadeira 
  Na passagem pelo SMS tem-se que Hs = 0h, e portanto: 
  V = 12h 
 
2) Cálculo da hora média (utiliza-se a equação 2.7): 
  M = V - Eo- (M-λ) ∆Eo  
 
do Anuário do IAG/USP obtém-se para o dia 13 de outubro de 1977: 
  Eo = + 13min 36,2s  
  ∆Eo = +0,60s/h 
 
na 1a Iteração faremos: ∆Eo = 0, teremos: 
  M1 = V - Eo = 12h - 0h 13min 36,2s 
  M1 = 11h 46min 23,8s 
na 2a Iteração faremos: 
  M1 -λ = 11h 46min 23,8s + 3h 17min 06s = 15h 03min 29,8s 
  M1 -λ = 15,05827777h 
  (M1-λ) ∆Eo = 9,0s 
  M2= V - Eo - (M1 -λ) ∆Eo = 11h 46min 14,8s 
 
na 3a Iteração teremos: 
  M2-λ = 15h 03min 20,8s 
  (M2-λ) ∆Eo = 9,0s 
  M3 = 11h 46min 14,8s 
 
3) Transformação de hora média em hora legal 
  Para transformarmos hora média em hora legal utilizamo-nos da 
seguinte relação: 
  HL - F = M - λ 
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assim: 
  HL = 11h 46min 14,8s -(-3h 17min 06s) + (-3h) 
  HL = 12h 03min 20,8s 
 
 
EXEMPLO 02 
   
  No dia 13 de outubro de 1977, observou-se o Sol às 11h 46min 
14,8s (M), em Curitiba (λ = 3h 17min 06s W de Greenwich). Qual o ângulo 
horário do Sol naquele instante? 
1) Cálculo da hora verdadeira 
  V = M + E 
com 
  E = Eo + (M-λ)  ∆Eo 
com os valores fornecidos no exemplo 01 a, teremos: 
  E = 13min 36,2s + (11h 46min 14,8s + 3h 17min 06s)x0,60 
  E = 13min 45,2s 
assim, obtém-se: 
  V = 11h 46min 14,8s + 13min 45,2s 
  V =12h 
 
2) Cálculo do ângulo horário 
  Sabe-se que: 
  V = Hs + 12h 
então: 
  Hs = 0h 
EXEMPLO 03 
 
  Transformar o intervalo de Tempo Solar Médio dado em intervalo 
de Tempo Sideral. 
  IM = 15h 58min 36s (M) 
Sabe-se da expressão 11.2.1 que : 
  IS = IM x f    com f = 1,0027379093 
  IS = (15h 58min 36s) x 1,0027379093 
  IS = 16h 01min 13,48s (S) 
 
EXEMPLO 04 
 
  Uma estrela foi observada no semi-meridiano superior, obtendo-se 
como média do instante cronométrico da passagem 15h 58min 36s TUC. 
Sabendo-se que a observação ocorreu no dia 09 de setembro de 1996,  a 
longitude do lugar era 46° 37′ 21,6″ Oeste de Greenwich, e que o fuso horário 
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do local era 3h Oeste de Greenwich. Calcular a ascensão reta aparente da 
estrela.  
1)  Cálculo da data juliana da observação às 0h UT 
 A expressão 13.5 que fornece a data juliana: 
 
 JD=367xY+D+1721029-7x(Y+(M+9)/12)/4-3x((Y+(M - 9)/7)/100+1)/4+275xM/9 
onde: 
 D = dia da observação = 8,5    (a data juliana tem inicio às 12h) 
 M = mês da observação = 9 
 Y = ano da observação = 1996 
Assim, a fórmula acima pode ser calculada por partes: 
 
 275 x M / 9 = 275 x 9 / 9 = 275 
 
nesse caso, o resultado da divisão foi um número inteiro, caso fosse fracionário, 
deveria ser tomada como resposta a parte inteira do resultado; 
 
 (M + 9)/12 = 18/12 = 1,5 = 1 
 
(toma-se somente a parte inteira do resultado da divisão). 
 
 7 x [ Y + (M +9)/12]/4 = 7 x (1996+1)/4 = 13979/4 = 3494,75 = 3494 
e, ainda: 
 (M – 9)/7 = 0 
 
 3x{[Y + (M – 9)/7]/100 + 1}/4 = 3 x (1996/100 + 1)/4 = 15 
 
 JD = 367 x 1996 + 8,5 + 1721029 –3494 – 15 +275 
 
       JD = 2.450.335,5 
 
2)  Cálculo do número de séculos decorridos desde J2000,0 até a data. 
 T = (JD- 2451545)/36525 
 
 T = -0,033114305 
 
3)  Cálculo da hora sideral às 0h TU e comparação com as efemérides. 
So = 6h 41min 50,54841s + 8640184,812866s T + 0,093104s T2 - 6,2x10-6s T3 

 
 Deve-se transformar o primeiro elemento do segundo membro dado em 
horas, minutos e segundos para segundos resultado em: 
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So = 24110.54841s + 8640184,812866s T + 0,093104s T2 - 6,2x10-6s T3 

 
Calculando, resulta: 
 

So = -262003,1668s 
 
que transformado em horas, minutos e segundos resulta em: 
 

So = -72h 46 min 43,1s 
 
reduzindo-se a menor determinação: 
 

So = -0h 46min 43,17s 
 
Ou expresso como arco positivo do quarto quadrante: 
 
  So = 23h 13min 16,8s 
 

Se retirarmos o valor de So  (médio, sem correção de nutação) das 
efemérides (anuários astronômicos), obtém-se: 

 
Soef = 23h 11min 14.86s 

 
4)  Cálculo da hora sideral local 
 
  S = UT x f + So -λ 
 
 S = 15,97666667h x 1,00273790934 + 23,221333333h - 3,108177778h 
 
 S = 36h 08min 01s 
 
subtraindo 24h obtermos: 
 
 S = 12h 08min 01s 
 
5) Cálculo  da ascensão reta aparente. 
 
  Na passagem pelo SMS sabe-se  que H = 0h e portanto, 
 
  α= S 
então, 
  αααα =  12h 08min 01s 
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EXEMPLO 05 
 
  Determinar a hora legal da passagem de uma estrela pelo semi-
meridiano superior no dia 09 de setembro de 1996, sabendo-se que a ascenção 
reta é igual a α = 12h 04min 55,24s, que a longitude do lugar vale  46° 37′ 
21,6″ oeste de Greenwich, e  que o fuso horário é 3h oeste de Greenwich. 
1) Cálculo da hora sideral às Oh TU 
  Obtida no exemplo 04 teremos: 
 
  So = 23h 11min 14,86s 
 
2) Calculo da hora legal da passagem 
  Sabe-se que no instante da passagem tem-se: 
 
  S = α = 12h 04min 55,24s 
 
aplica-se a fórmula 11.10 
 
  HL = (S - λ  - So)/f  + F 
 
HL = (12h 04min 55,24s + 3h 06min 29,44s - 23h 13min 16,8s)/1,00273790934 - 3h 
 
  HL = 12h 55min 30,8s 
 
 
 
15.5 Exercícios propostos 
 
EXERCÍCIO 01 
  Calcular a hora sideral local em 30 de março de 1985 às 18h 02min 
52s UT em Paris (λ = 0h 09min 21s leste de Greenwich). 
Resposta:  So = 12h 29min 18s      S = 6h 44min 29s  
 
EXERCÍCIO 02   
  Calcular a hora legal da passagem meridiana do Sol em Curitiba   
(λ = 49° 13′ 49,73″ oeste de Greenwich, Fuso 3h oeste), no dia 30 de junho de 
1987. Sabendo-se ainda que a equação do tempo no dia 30 de junho valia -3min 
26,0s e a variação horária -0,50s/h. 
Resposta: HL = 12h  20min  29,0s 
 
EXERCÍCIO 03 
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  Deseja se observar uma estrela em Curitiba (φ= 25° 25′ 50″ S e  
λ= 3h 17min 06s W) no dia 15 de outubro de 1997 as 20h 30min (hora legal). 
Calcular a hora sideral da observação para posterior cálculo das coordenadas 
horizontais. 
Resposta:  JD =  2450736,5;   So = 1h 34min 15,5s;  S = 21h  51min  00s 
 
EXERCÍCIO 04 
  Calcular a hora legal do nascer do Sol (passagem pelo plano do 
horizonte geocêntrico) em Curitiba (φ= 25° 25′ 50″ S e λ= 3h 17min 06s W) no 
dia 20 de junho de 1997 quando a declinação do Sol vale 23° 25′ 50" e sua 
ascensão reta 5h 52min 16s. 
Resposta: HN = -5h 12min 25,98s; S = 0h 39min 50s; So =18h 30min 07s;  

      HL =  6h 29min 01s 
 
EXERCÍCIO 05 
  Calcular a data juliana correspondente ao instante 16 de janeiro de 
1997 as 17h 15min 32s UT. 
Resposta: JD = 2.450.465,21912 UT 
 
EXERCÍCIO 06 
  Calcular o número de séculos julianos decorridos desde a JD 
2000,0 até o instante 25 de dezembro de 1997 às 12h 03min 22s. 
Resposta: JD = 2.450.808,002338    T = - 0,0201778963  
 
 
 
 
EXERCÍCIO 07 
  Quantas oscilações um pêndulo de um segundo (que tenha um 
período de oscilação de 1s), sujeito a ação do campo da gravidade terrestre, 
completa em um dia médio. 
Resposta: 86164,09 oscilações. 
 
EXERCÍCIO 08 
  Um avião partiu de Curitiba cujo F = 3h W às 16h 30min (hora 
legal) do dia 31/01/1996, viajando durante 12h, chegou a Bagda cujo F = 3h E. 
Calcular a hora local da chegada em Bagda. 
Resposta: HL = 10h 30min do dia seguinte 01/02/1996. 
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