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A  Terra é o planeta no 
que vivimos. Para localizar 
un punto na superficie 
terrestre utilizamos un 
sistema de coordenadas 
f o r m a d o  p o r 
“ c i r c u n f e r e n c i a s 
verticais” imaxinarias, que 

pasan polos dous polos, chamadas meridianos, e outras 
perpendiculares a elas, denominadas paralelos. 

Os meridianos, tamén chamadas liñas de 
lonxitude, numéranse de 0º a 180º  tanto en sentido E, 
leste, coma en sentido W, oeste, considerando o 
meridiano que pasa pola cidade inglesa de Greenwich 
como o meridiano de orixe; é dicir, de lonxitude 0º. 

Os paralelos coñécense tamén como liñas de 
latitude e discorren paralelas ó Ecuador  que é o 
paralelo máis importante por dividir ó globo terráqueo 
en dous hemisferio iguais, norte e sur. A  medida lineal 
dos paralelos vai sendo menor conforme nos afastamos 
do Ecuador, ata converterse nun teórico punto ó 
coincidir cos polos. Están numerados dende 0º, no 
Ecuador, a 90º, nos polos. 

         Así, pois, a latitude e a lonxitude mídense en 
graos. Os seus valores máximos son: 90º de latitude 
Norte ou 90º de latitude Sur e 180º de lonxitude 
Leste ou 180º de lonxitude Oeste. Normalmente 
escríbese primeiro a medida angular da latitude 
seguida do sentido da medida e a continuación o valor 
da lonxitude e o seu sentido. Por exemplo as 
coordenadas dun certo lugar poderían ser: 

15° 39’ 48`` N e 30º  18` 30`` E 
Despois de reflexionar en todo o anterior, 

podemos facer a seguinte pregunta: ¿E ónde nos 
atopamos nós?. Para localizar unha masa de terra de 
grandes dimensións adóitanse utilizar cuadrantes, 
indicando os paralelos e meridianos entre os que se 
atopa a rexión á que nos queremos referir. 

 Se observas un mapa para achar a localización 

de España, poderás constatar que preto da cidade de 
Castellón pasan o meridiano 0º e o paralelo dos 40º 
graos Norte que divide horizontalmente España. 

Nos gráficos que che mostramos, podes 
observar as coordenadas xeográficas de Galicia, a 
provincia da Coruña e o concello da Coruña. 

  
A verdade é que hai un paralelo e un meridiano 

que pasa por cada punto da terra firme ou de cada 
océano, de cada cidade, de cada pobo.  

Se dás un paseo pola Praza de  María Pita 
poderás observar unha estreita banda de aceiro 
inoxidable que marca sobre o lousado a liña pola que 
discorre o meridiano 8º 23' 39" W, que é o que cruza a 
nosa insigne praza. 

Fontes: 
- Atlas Enciclopédico (El Mundo y BBV). 
- http://almez.pntic.mec.es/jmac0005/ESO_GEO/TIERRA/Html/
Movimientos_b.htm 
- www.sitiosespana.com/paginas/coordenadas.htm  
- http://www.edu.aytolacoruna.es/noticias/020610 /7dias /
noticia5.htm 
 

Atenea  
Fernández  
Rozadilla.  

3º ESO-D. 

ESTAMOS AQUÍ 
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           ¿Queres saber cantos son os 
habitantes do mundo neste momento? 
¿Sentes curiosidade por coñecer canto 
aumentou a poboación mundial no último 
ano? ... Nada máis sinxelo: bota unha ollada 
ó Reloxo da Poboación que podes atopar na 
páxina da Oficina do Censo dos estados 
Unidos (http://www.census.gov/cgi-bin/
ipc/popclockw). No momento de compoñer 
este artigo marcaba 6 440 165 735 seres 
humanos. 
         Non podemos precisar cal é a 
poboación de partida, xa que non sabemos 
con exactitude que espacios estaban 
ocupados no Paleolítico nin que densidade 
posuían. As cifras varían dende uns centos 
a 10 000 000, aínda que parece que en 
ningún momento houbo menos de 100 000 
persoas. O crecemento vexetativo desta 
poboación foi moi pequeno, debido a que 
practicaban unha economía de recolledores e 
cazadores que esixía controlar gran cantidade de 
espacio para a súa explotación. 
   
   Calculase, e aparece como 
aceptado, que había uns 10 000 
000 de habitantes en todo o 
mundo xusto antes de que se 
descubrise a agricultura, a 
gandería e a cerámica, é dicir, ó 
comezar o Neolítico. Desde o 
Neolítico ata os albores da revolución industrial a 
poboación crece lentamente. Calcúlase que no momento 
de producirse a transición demográfica (nos séculos 
dezanove e vinte) había no mundo uns 1000 000 000 de 
persoas e, como dixemos máis arriba, hoxe pasamos 
dos 6400 millóns. 
 
         A poboación mundial segue crecendo. Segundo a 
ONU, o seu ritmo de crecemento actual é dun 1,2% 
(fronte ó 1,33% de 1998) o que equivale a máis de 77 
millóns de persoas cada ano. Este aumento prodúcese 
soamente nun reducido numero de países, mentres que 
noutros moitos hai unha diminución de xente nova. 
Soamente a seis países (India, China, Paquistán, 
Nixeria, Bangladesh e Indonesia) corresponde a 
metade do crecemento anual do número de persoas. As 
estimacións da ONU para o ano 2050 indican que nuns 

39 países os números descenderán, 
nalgúns casos dramaticamente. Os 
seus vaticinios indican que, para ese 
ano, a poboación mundial estará entre 
os 7 900 e os 10 900 millóns de seres 
humanos. 
 
         A gran pregunta é: ¿Realmente 
somos moitos?. Imaxinemos que todos 
os habitantes do mundo nos tivesemos 
que xuntar nunha gran praza. ¿Sería 
necesario dispoñer da superficie 
dunha nación? ¿Dun continente? 
         Fixémonos no noso contorno: A 
provincia da Coruña ten unha 
extensión de 7951 km², ou sexa, 7 
951 000 000 m²; polo tanto, a 
poboación mundial actual cabería 
nunha explanada máis pequena que a 
provincia da Coruña, se nos colocamos 

uns a carón dos outros ocupando cada persoa un metro 
cadrado. ¡Non deixa de ser sorprendente!. 

 
 
Referencias: 
h t t p : / / w w w . e u m e d . n e t /
cursecon/2/evolucion.htm 
Informe de la ONU sobre la 
evolución de la población en el 
mundo. 

 
Belén  

Sánchez  
Sánchez.  

2º ESO-A. 

A POBOACIÓN MUNDIAL 

Existen, para o conxunto da historia 
da poboación mundial, dous períodos 

decisivos nos que se dispara o 
crecemento demográfico: a revolución 

neolítica e a revolución industrial. 
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Algúns datos arredor do planeta Terra: 
Idade: 4 600 millóns de anos. 
Radio Ecuatorial: 6 378,38 km. 
Radio Polar: 6 356,912 km. 
Densidade media: 5,52 g/cm3. 
Masa: 5,976·1024 kg. 
Perihelio: 147 millóns de km. 
Afelio: 152 millóns de km. 
Velocidade de translación: 29,6 km/s. 
Duración do ano astronómico: 365 días, 6 
horas e 9 minutos. 
Duración do día: 23 horas, 56 minutos e 4 
segundos. 
Inclinación do eixe de rotación: 23º 27’. 
Profundidade da codia terrestre: Entre 70 
km  e 100 km. 
Profundidade do manto: 2 900 km.  
Datos recollidos por:               Laura  

Seoane  
Santiso.  

2º ESO-A 

NÚMEROS TERREAIS 

A RENOVACIÓN DO TEITO. 

A renovación do teito desta granxa de base 
cadrada de 21 por  21 metros custa 42 € o 
m2. 
¿Cal é o custo da reforma de todo o teito? 
 
Indicación: Nun triángulo 
rectángulo ¿qué se pode dicir da 
altura sobre a hipotenusa?. 

 

O FACTOR E O PIANO. 

Unha persoa cóntalle ó factor dun tren: 
- Teño tres fillas, o producto das súas 

idades é 36 e a suma destas idades é 
igual ó número da túa casa. 

O factor fai os cálculos e di: 
-  Fáltame un dato. 
E a persoa responde : 
-  Ah, si, a maior toca o piano. 
Debes atopar a idade de cada unha das tres 
fillas. 
Indicación: Probar todos os productos posibles de 
idades nas que o producto sexa 36.   

Rallye Matemático 2004. 

PENSAR É DIVERTIDO 

IMAXES DO DÍA DA CIENCIA NA RÚA—2005 

Máis fotos na páxina web: 
http://es.geocities.com/

ciencia_na_rua 




