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Estamos a 150.000.000 km do sol.   
Polo tanto un raio solar tarda uns 8 minutos en chegar ó noso planeta.

A temperatura media da Terra é duns 15º C
Superficie:

510.065.284 km2

Diámetro ecuatorial: 

Circunferencia no Ecuador: 
40.076 km

Circunferencia nos polos: 
40.009 kmDiámetro ecuatorial: 

12.756,8 km
Diámetro polar:  

12.713,5 km

40.009 km

Velocidade de rotación no Ecuador: 
1.620 km/h

Velocidade da Terra na súa órbita arredor do Sol: 
107.118 km /h
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O Océano Glacial Antártico está incluido nos Océanos Pacífico, 
Índico e Atlántico
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Meridiano de GreenwichParalelos

Eixe terrestre

Son liñas convencionais que serven para 
localizar calquera punto da Terra sobre a superficie terrestre.

Ecuador Meridianos
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� EIXE TERRESTRE: Tamén chamado eixe polar ou de rotación. É a liña imaxinaria sobre a que xira a 
Terra. Cruza o centro do noso planeta e toca nos polos.

� PARALELOS: Círculos imaxinariode s perpendiculares ó eixe terrestre, que cruzan a Terra de Oeste a 
Leste. Os máis importantes son:

� Ecuador: Paralelo 0º que divide a Terra en dúas metades:
� Hemisferio Norte ou Septentrional ( Boreal )
� Hemisferio Sur ou Meridional ( Austral )

� Trópicos: están a unha distancia do Ecuador de 23º27’:� Trópicos: están a unha distancia do Ecuador de 23º27’:
� T. de Cáncer: ó Norte.
�T. de Capricornio: ó Sur.

�Círculos Polares: están a unha distancia do Ecuador de 66º33’:
�C.P. Ártico: ó Norte
�C.P. Antártico: ó Sur

� MERIDIANOS: Semicírculos imaxinarios perpendiculares ó Ecuador que 
converxen nos polos. O máis importante é: 

� Meridiano de Greenwich ou 0º: Xunto co seu antimeridiano, 
divide a Terra en 2 hemisferios

�Hemisferio Occidental (Oeste)
�Hemisferio Oriental (Leste )
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Meridiano de Greenwich

A partir dos paralelos e meridianos podemos localizar un punto calquera da Terra sobtre a superficie terrestre.
Podémolo facer calculando as súas coordenadas xeográficas:

� LATITUDE: Distancia medida en graos que hai desde calquera punto da Terra ó Ecuador. Pode ser ata 90º Norte ou Sur.

�LONXITUDE: Distancia medida en graos que hai desde calquera punto da Terra  ó Meridiano 0 ou de Greenwich. Pode ser
ata 180º Leste ou Oeste
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