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Caro(a) Aluno(a) do Sexto ano do Ensino Fundamental! 

Espero que tenha entendido o conteúdo inicial de Orientação e Localização. 

 

Conseguiu realizar a pesquisa? 

E aí? O que achou? 

Como se dá  a orientação pelo Sol e pela Lua e pelo Cruzeiro do Sul? 

Acredito que você deve ter encontrado essas informações. 

 

Orientação pelo Sol e pela Lua 

Há muito tempo as pessoas utilizam os astros para se orientar, sendo o Sol o mais 

empregado. 

O Sol é a estrela mais próxima da Terra, nosso planeta. É a energia do Sol que ilumina e 

aquece a Terra. Sem o Sol, seria impossível a vida em nosso planeta. 

 

Para você se orientar pelo Sol, precisa saber onde ele aparece ou desaparece todos os dias. 

A direção em que o  Sol  aparece todos os dias chama-se leste ou este, 

ou nascente ou oriente. 

A direção em que o Sol desaparece todos os dias chama-se oeste ou poente ou ocidente. 

Sabendo onde estão o leste e o oeste, você pode olhar as direções que faltam: sul e norte. 
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É importante destacar que o Sol não nasce exatamente no mesmo ponto todos os dias do 

ano. Existe uma pequena variação, de acordo com as estações do ano (como no inverno e 

no verão). 

 

Estenda ou estique o braço direito na direção leste. 

Estenda ou estique o braço esquerdo na direção oeste. 

Às suas costas estará o sul. 

À sua frente estará o norte. 

Para nos orientarmos pela Lua, procedemos da mesma maneira, pois a Lua também nasce 

a leste e se põe a oeste. 

 

Orientação pelo Cruzeiro do Sul 

A constelação Cruzeiro do Sul é uma das mais conhecidas, principalmente para os 

habitantes do hemisfério Sul da Terra e particularmente para nós, brasileiros.  
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O Cruzeiro do Sul é uma constelação formada por cinco estrelas principais com o formato 

de uma cruz. A estrela que se encontra na extremidade inferior da cruz é a Estrela de 

Magalhães e indica o sul, por meio do qual se podem encontrar os outros pontos cardeais. 

 

Orientação  

 

 
 

O Cruzeiro do Sul ("Crux") é a constelação mais conhecida e mais reconhecível do 

hemisfério sul, apesar de que há outros grupos de estrelas que podem formar uma cruz e 

ser confundidas com o Cruzeiro do Sul, especialmente a Falsa Cruz, não muito distante. 
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Diferente do hemisfério norte, onde a estrela Polaris (Estrela Polar - North Star) aponta 

efetivamente ao norte, no hemisfério sul não há uma estrela que aponte para o sul. O 

Cruzeiro do Sul, por sua facilidade de reconhecimento, é usado para indicar o sul 

conforme explicado adiante. 

Para reconhecer o Cruzeiro do Sul, procure a "Intrometida", uma pequena estrela de 

pouca brilhança do lado direito do centro da constelação (veja o desenho). Às vezes, em 

tempo nebuloso ou quando há muita luz ambiente, a intrometida é difícil de ver. Neste 

caso exitem duas outras estrelas que você pode encontrar para indicar que você está vendo 

o Cruzeiro do Sul "verdadeiro". estas são as Estrelas Alpha Centauri e Beta Centauri.  

 

O Cruzeiro do Sul é muito usado para que possamos nos orientar. E orientar significa 

saber qual é a direção do oriente -- que é a direção do Sol nascente.. Isso é fácil, porque o 

Sol nasce no horizonte leste todos os dias, e se põe sempre no horizonte oeste. Os outros 

astros, como as estrelas, também fazem esse movimento leste-oeste no céu.  

 

A partir de agora. Que já temos um conhecimento básico sobre as noções da Cartografia, 

vamos pesquisar sobre os mapas. 

 

Atividade de Pesquisa 

 

O que é um mapa? 

Quais os elementos básicos de um mapa? 

Quais os tipos de mapa? 

De que forma os mapas podem ser confeccionados? 

O que é Escala?  

Quais os principais tipos de escala? Diferencie. 

O que é uma projeção cartográfica? 

Quais os principais tipos de projeções cartográficas? 
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