
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOS MAPAS DE MERCATOR ATÉ AO GOOGLE STREET VIEW 

 



 

 

 
PARTE 1 

 
Tópicos Cartas geográficas 

Conceito de Europa 

Assuntos   Historia, Geografia, Ciência, Geodesia 

Nível    

   

 

Objetivos Os alunos aprendem os conceitos básicos para 
elaborar mapas. 

Compreendem para que servem as cartas 

geográficas. O que representam as cartas 

geográficas? Como desenhar um mapa? 

Refletem sobre o conceito de Europa em continua 

mudança e, a partir disso, tiram conclusões. 

Competências  Projetar a superfície da Terra num plano, usando a 

projeção Mercator,  

Refletir e concluir sobre situações problema. 

Duração  50 minutos 

Recursos Mapas da Europa de diferentes períodos históricos  

Atlas moderno 

Computador – internet – biblioteca  

 

  

  



 

 

INTRODUÇÃO 
 

Quem foi Mercator? 
 

Mercator nasceu em território flamengo no ano de 1512 e 

estudou Geografia, Geometria e Astronomia. De acordo com 

os historiadores, era um excelente cartógrafo, tendo 

desenvolvido estudos que o levaram à elaboração de mapas 

de valor inestimável e uso prático. 

 

 

 

 

 
  



 

 

PROJEÇÃO DA SUPERFÍCIE DA TERRA NUM PLANO 
 

A Terra como um corpo celeste e geométrico 
 

A superfície física da Terra, como um corpo celeste, é principalmente coberta de mares e terras 

que se elevam a altitudes muito variáveis. Como corpo geométrico é de forma irregular e não tem 

uma base matemática evidente. No contexto da geodesia, navegação e mapeamento, 

consideramos a Terra como um elipsoide de rotação ou mesmo uma esfera (Figura 1). São corpos 

geométricos aos quais se aplicam leis e relações matemáticas que permitem resolver problemas 

de pesquisa, mapeamento e navegação. 

 

Figura 1: A Terra como um geoide, elipsoide de rotação e esfera 

 

Um elipsoide de rotação que revela a forma da Terra, é representado por uma elipse que roda 

sobre o seu eixo menor que assumimos como coincidente com o eixo da Terra (Figura 2). 

As dimensões do elipsoide que se aproximariam da forma da Terra, foram calculadas por muitos 

especialistas já no século XIX. Os cálculos diferem principalmente na altura do elipsoide 

(comprimento do eixo vertical). 

a – semi-eixo maior, 

b – semi-eixo menor (Figura 2) 

 

 

 

  

Figura 2: Representação do 

elipsóide e dos seus eixos 



 

 

 

Nos países da Europa Central, o elipsoide de Bessel provou ser o mais fiável (a melhor 

aproximação da Terra). Foi utilizado, nessa área, desde meados do século XIX até ao início do 

século XXI. 

Nos países fora desta região usaram-se os elipsoides que se adequavam melhor às suas áreas 

geográficas. Ficou, desta forma, impossível conectar redes geodésicas e mapas de diferentes 

países. 

Somente com as medidas geodésicas modernas com o recurso a satélites é que foi permitido 

calcular e determinar o chamado elipsoide de rotação global, mais real e de mais fácil 

visualização. O elipsoide de rotação usado é designado por WGS84 (World Geodetic System 

1984). 

 

Desenvolvimento histórico da projeção da Terra num mapa 
 
O mapa mais antigo que conhecemos é de origem babilónica. É de argila e contém a 

representação de duas cadeias de montanhas e, no centro delas, um rio, provavelmente o 

Eufrates. A sua idade não é conhecida com rigor, mas os especialistas estimam que tenha sido 

realizado entre 2400 aC e 2200 aC. 

 

Na Grécia antiga - durante o século VI aC - com o contributo das ciências, da filosofia, da 

matemática e das artes, desenvolveram-se métodos capazes de representar a superfície terrestre. 

 

  

Figura 4: Reconstrução do mapa de Hecateu 



 

 

Até ao século VI aC, acreditava-se que a Terra tinha a forma de um disco cercado por oceanos. 

No século V a IV aC, foi aceite que a Terra era redonda, o que seria confirmado pela observação 

dos navios que saíam dos portos até desaparecerem no horizonte e pela sombra da Terra na Lua 

durante o eclipse lunar. Nesta altura foi calculado o raio da Terra por Eratóstenes. 

Os gregos conceberam a noção de esfericidade da Terra, de Polos, Equador e os Trópicos; 

idealizaram os primeiros sistemas de projeções e a noção de longitude e latitude. 

O grande nome da antiguidade grega foi Ptolomeu. Viveu no segundo século da era cristã, foi 

astrónomo, geógrafo e cartógrafo, tendo lançado as bases da geografia, da matemática e da 

cartografia no livro intitulado "Guia da Geografia" (Geographiké hyphegesis). Este trabalho só 

chegou ao conhecimento dos estudiosos europeus com a sua tradução para latim em 1405. 

 

 

Na Idade Média, além da localização geográfica, os mapas eram entendidos como formas de 

expressão cultural. 

Apesar de inúmeras observações e medições astronómicas e geodésicas durante a Idade Média, 

só no século XVII é que os físicos Newton e Huygens provaram que a Terra tem a forma de um 

elipsóide. No século XIX, Gauss, redefiniu a forma da Terra e distinguiu entre a superfície natural 

do planeta, o geoide como uma forma fisicamente definida sob o nível do mar e um elipsoide 

como modelo de referência (aproximado) da superfície da Terra. 

Hoje, a Cartografia possui um imenso conjunto de tecnologias que permitem e disponibilizam o 

acesso fácil a uma série de conteúdos que podem ser representados pelos mapas. 

 Cartografia Digital, Geoprocessamento, Remote Sensing, etc. 

 Software e páginas como: Google Earth, Google Maps, Wikimapia, ArcGIS Online, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Representação do mapa de Ptolomeu 



 

 

 

 

 

Projeção cartográfica  

(Mercator – Gauss-Krüger – Projeção UTM)  

A determinação exata da posição, forma e dimensões de um objeto na superfície da Terra é 

possível com base em projeções cartográficas aplicadas (método de transformação da superfície 

da Terra num plano). 

O facto é que, ao transformar a superfície da Terra num plano (independentemente de ser uma 

transformação de um elipsoide de rotação ou de uma esfera), não é possível sem que exista 

deformação. O plano ou mapa será sempre uma visão minimizada de uma parte da superfície da 

Terra deformada. Tentamos usar projeções em que essas deformações são tão pequenas que 

podem ser desprezadas (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Projeções por contacto (plano de projeção tangente à superfície da Terra) 

A projeção de Mercator foi pensada e usada pela primeira vez em 1569 pelo astrónomo, topógrafo 

e cartógrafo belga Gerardus Mercator (Gerard de Cremer). É uma projeção cilíndrica em que a 

transformação dos meridianos e paralelos se tornam linhas retas que se cruzam em ângulos retos. 

A projeção cartográfica de Mercator é adequada (mantém o valor correto dos ângulos no elipsoide 

de rotação mesmo quando são transformados no plano) 

Atividade 1 

 
O que devemos ter em consideração quando desenhamos um mapa geográfico? 

 

 



 

 

A imagem da esquerda, embaixo, representa a projeção cilíndrica comum, que obviamente não é 

adequada. A imagem da direita mostra a projeção de Mercator, que é claramente adequada, o 

que vai permitir aos navegadores representarem o percurso da embarcação numa linha direita. 

Em ambas as imagens percebemos que a distância entre dois paralelos aumenta quando se 

aproxima dos pólos. 

Estas projeções não são exatas no que se refere a distâncias. 

 

        

 

A projeção de Mercator exagera o tamanho das massas terrestres localizadas próximas dos polos, 

como se pode comprovar na Figura 7. 

A área azul representa a Groenlândia, a vermelha representa a África. 

Nos mapas de Mercator têm aproximadamente o mesmo tamanho enquanto, na realidade, a 

Groenlândia é muito menor. 

 

 

 

Muitos países escolhem a projeção de Mercator para os respetivos mapas de estado.  

Figura 6: Projeção cilíndrica comum e projeção de Mercator 

Figura 7: Comparação entre a representação de Mercator e o tamanho real 



 

 

A projeção de Gauss-Krüger é a projeção transversal de Mercator no elipsoide de Bessel. Nesta 

projeção, o cilindro não é tangente ao equador, mas a um conjunto de meridianos, como o 

meridiano de Greenwich e o meridiano a 180 °. 

A projeção de Gauss-Krüger divide a superfície do elipsoide em zonas chamadas meridianas com 

3º de largura (Figura 8). As zonas meridianas estendem-se do pólo sul ao pólo norte da Terra e 

começamos a contar a partir do meridiano de Greenwich. Esta projeção preserva os ângulos, mas 

não as distâncias, sendo as áreas a 0 ° N e 90 ° W e 90 ° E, "ampliadas". 

Em torno do meridiano de contato, as zonas Gauss-Krüger são mapeadas no tamanho real. 

As deformações do comprimento que esta projeção provoca aumentam com a distância ao 
meridiano central (eixo dos x). Esta projeção é muito adequada para países que são vastos de 
norte a sul, mas com largura muito estreita (de leste para oeste) como, por exemplo, o Chile. 
 

 

A projeção UTM (projeção Universal Transversal Mercator) é muito semelhante à projeção Gauss-

Krüger. A principal diferença é que o elipsoide de rotação de referência é o Hayford (com o código 

WGS84 e não o Bessel como na projeção Gauss-Krüger). A sua zona meridiana tem 6 ° de 

largura. 

A projeção UTM não se aplica aos pólos do elipsoide porque as zonas meridianas são aí muito 

estreitas. 

A importância da projeção UTM está bem vincada na sua utilização em todo o mundo.  



 

 

 

  

Atividade 2 

 
Usa três mapas históricos de diferentes períodos. 

- Como está representado o teu país ou a tua região? É uma representação exata? 

 

 

 

 

 

- Porque terá essa aparência? 

 

 

 

 

- Como está a Europa representada? Quais são as principais diferenças se compararmos com um 

mapa atual? 



 

 

 

  

 
PARTE 2 

Tal como com os mapas de Mercator, queremos construir uma bússola usando 
tecnologia moderna.  

 
Tópicos Cálculo da distância entre duas coordenadas e o 

azimute. 

Assuntos  Tecnologia, ICT, Matemática, Geografia 

Nível    

   

 

Objetivos Os alunos aprendem a programar com o MIT App 

Inventor. 

Competências  Aprender a criar uma aplicação usando o App 

Inventor; 

Aplicar competências matemáticas para 

compreender a app; 

Recolher dados da internet; 

Aplicar coordenadas 

Duração  150 minutos 

 

Recursos Androide 

A app “Mit AI2 Companion” (pode ser encontrada 

na play store) 

Wifi 

Conta de Gmail 

Computador com ligação à internet 



 

 

INTRODUÇÃO 
 

O que é o MIT App Inventor? 
 

O MIT App Inventor é uma ferramenta inovadora para a programação e criação de aplicativos que 
transforma a linguagem complexa de codificação baseada em texto em blocos de construção 
visuais, que se arrastam e soltam simplesmente. A interface gráfica é simples e concede mesmo a 
um indivíduo inexperiente a capacidade de criar um aplicativo básico e totalmente funcional no 
espaço de uma hora ou menos. 
 

História 
 

Mark Friedman da Google e o professor do MIT, Hal Abelson, lideraram o desenvolvimento do 
App Inventor para a Google em 2009. Outros colaboradores do engenheiro da Google foram 
Sharon Perl, Liz Looney e Ellen Spertus. O App Inventor funciona como um serviço web 
administrado pelo pessoal do Centro de Aprendizagem Móvel do MIT - uma colaboração do 
Laboratório de Informática e Inteligência Artificial do MIT (CSAIL) e do MIT Media Lab. 

 
Configurar o App Inventor  

Para ter accesso ao ai2.appinventor.mit.edu precisas de ter uma conta no Gmail! 

Podemos configurar o App Inventor e começar a criar aplicativos em poucos minutos. O programa 

não é suportado pelo Internet Explorer, devemos utilizar o Google Chrome ou o Firefox. O 

Designer e o Blocos são executados diretamente no navegador. Para ver o aplicativo num 

dispositivo enquanto o vamos construindo (o chamado de "Teste ao vivo"), precisamos seguir as 

etapas abaixo. 

Temos três opções para configurar “testes ao vivo” enquanto criamos aplicativos. 

 Se usarmos um Android e tivermos uma ligação de internet wireless: podemos 
começar a criar aplicativos sem fazer o download de nenhum software para o computador. 
Precisamos de instalar o aplicativo App Inventor Companion (baixar o MIT AI2 Companion 
da play store) no dispositivo.  

 Se usarmos um dispositivo Android e não tivermos uma ligação de internet wireless, 
precisamos de instalar o software no computador e, posteriormente, fazemos a conexão ao 
Android com um cabo USB.  

 Se não tivermos um Android, precisamos de instalar o software no computador e depois 
fazemos a emulação do screen de um Android nesse mesmo computador.  

 

 

 

  



 

 

 

Configurando o aplicativo 
 
Visita a página: ai2.appinventor.mit.edu 
Faz login com a tua conta do Gmail 
No menu seleciona a língua Portugues do Brasil 

 
 
No menu Projetos seleciona Iniciar novo projeto 

 
Dá um nome ao teu projeto (são permitidos os caracteres romanos e o sublinhado sem espaços) 

Para este projeto atribui o nome Calculador_Distancia e depois clica em ok. 

 

Se seguiste corretamente as instruções deves ter o seguinte screen. 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 1 

 

Paleta: onde 

encontras os teus 

componentes 

podendo arrastá-los 

para o Visualizador e 

adicioná-los ao teu 

aplicativo. 

Visualizador: arrasta 

os componentes da 

Paleta e verifica o 

aspeto da tua app.  

Componentes: todos 

os componentes que 

foram arrastados 

aparecem aqui 

referenciados. 

Propriedades: modifica 

as propriedades de 

cada componente 

selecionado (tamanho, 

cor…). 



 

 

 

Configurando a interface 

Para criar um aplicativo que calcule a distância em quilómetros entre duas coordenadas e mostre 

o azimute, deves seguir as etapas que se seguem. O layout final terá o seguinte aspeto: 

 

Imagem 1 

   

Configurar os componentes 

 
Clica no botão Designer. 

Faz o download de uma imagem de uma bússola da internet e guarda-a no teu computador. 

Para o componente Screen1, insere as seguintes propriedades: 

 

  

Atividade 2 

 

1. Organização horizontal 

3. Organização horizontal 

4. Organização horizontal 

5. Organização horizontal 

6. Organização horizontal 

7. Organização horizontal 

2. Organização horizontal 

2. Botão 

1. Botão 

Legenda 

Legenda 

 

Legenda 

Caixa de texto 

Botão 

Caixa de texto 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrasta para o Visualizador de Organização, 6 organizações horizontais, 2 botões e um sensor de 

localização (como podes ver na Imagem 1). 

 

  

Nome do App Local 

Cor de Fundo Cinza Claro 

Ícone Upload da imagem 
selecionada 

Título Calculador_Distancia 



 

 

  

 

Para renomear um componente, clica no botão Renomear e insere um novo nome. 

 



 

 

Insere as seguintes propriedades para cada componente: 

1. Organização Horizontal 

Paleta Componente Nome Propriedades 

Organização Organização Horizontal Latitude_1 Cor de fundo: nenhum 
Altura: Automático 
Largura: preencher principal 

Aparecem no Visualizador, arrasta duas vezes a legenda para o mesmo espaço 

Interface do 
Usuário 

Legenda Latitude 1 Tamanho da Fonte: 20 
Altura: Automático 
Largura: 140 pixels 
Texto:  Latitude 1 

Interface do 
Usuário 

Legenda Lat Tamanho da Fonte: 20 
Altura: Automático 
Largura: 140 pixels 
Texto:  Lat 
Cor de fundo: branco 

2. Organização Horizontal 

Paleta Componente Nome Propriedades 

Organização Organização Horizontal Longitude_1 Cor de fundo: nenhum 
Altura: Automático 
Largura: preencher principal 

Aparecem no Visualizador, arrasta duas vezes a legenda para o mesmo espaço 

Interface do 
Usuário 

Legenda Longitude 1 Tamanho da Fonte: 20 
Altura: Automático 
Largura: 140 pixels 
Texto:  Longitude 1 

Interface do 
Usuário 

Legenda Lon Tamanho da Fonte: 20 
Altura: Automático 
Largura: 140 pixels 
Texto:  Lon 
Cor de fundo: branco 

 

Ao selecionar, Altura / Largura: "Automático" isto significa que o tamanho do rótulo fica 

adaptado ao conteúdo, e Altura / Largura: "preencher principal" significa que ocupa 

todo o espaço disponível. 

Renomeia o Botão 1 para Localizar. 

 



 

 

Insere as seguintes Propriedades para o primeiro Botão. 

Paleta Componente Nome Propriedades 

Interface do 
Usuário 

Botão Localizar Cor de Fundo: Cinza 
Texto:  Localizar 
Altura: Automático 
Largura: Preencher principal 
Tamanho da fonte:20 

3. Organização Horizontal 

Paleta Componente Nome Propriedades 

Organização Organização Horizontal Latitude_2 Cor de fundo: nenhum 
Altura: Automático 
Largura: preencher principal 

Aparecem no Visualizador, arrasta duas vezes a legenda para o mesmo espaço 

Interface do 
Usuário 

Legenda Latitude 2 Tamanho da Fonte: 20 
Altura: Automático 
Largura: 140 pixels 
Texto:  Latitude 2 

Interface do 
Usuário 

Legenda Lat 2 Tamanho da Fonte: 20 
Altura: Automático 
Largura: 140 pixels 
Texto:  Lat 2 
Cor de fundo: branco 

4. Organização Horizontal 

Paleta Componente Nome Propriedades 

Organização Organização Horizontal Longitude_2 Cor de fundo: nenhum 
Altura: Automático 
Largura: preencher principal 

Aparecem no Visualizador, arrasta duas vezes a legenda para o mesmo espaço 

Interface do 
Usuário 

Legenda Longitude 2 Tamanho da Fonte: 20 
Altura: Automático 
Largura: 140 pixels 
Texto:  Longitude 2 

Interface do 
Usuário 

Legenda Lon 2 Tamanho da Fonte: 20 
Altura: Automático 
Largura: 140 pixels 
Texto:  Lon 2 
Cor de fundo: branco 

 

 

As etiquetas ou rótulos são componentes usados para mostrar texto. Um rótulo exibe 
texto que é especificado em Propriedades e Texto. Todas as propriedades podem ser 
definidas no Designer ou em Blocos, incluindo a aparência e a colocação do texto. 
  



 

 

Para o Segundo Botão vamos usar as seguintes Propriedades. 

Paleta Componente Nome Propriedades 

Interface do 
Usuário 

Botão Calcular Cor de fundo: Cinza 
Texto:  Calcular distância 
Altura: Automático 
Largura: Preencher principal 
Tamanho da Fonte:20 

5. Organização Horizontal 

Paleta Componente Nome Propriedades 

Organização Organização Horizontal Distância_km Cor de fundo: nenhum 
Altura: Automático 
Largura: preencher principal 

Aparecem no Visualizador, arrasta duas vezes a legenda para o mesmo espaço 

Interface do 
Usuário 

Legenda distância Tamanho da Fonte:20 
Altura: Automático 
Largura: Automático 
Texto: 0 

Interface do 
Usuário 

Legenda km Tamanho da Fonte:20 
Altura: Automático 
Largura: Automático 
Texto: km 

6. Organização Horizontal 

Paleta Componente Nome Propriedades 

Organização Organização Horizontal angulo Cor de Fundo: Nenhum 
Altura: Automático 
Lagura: Preencher principal 

Aparecem no Visualizador, arrasta duas vezes a legenda para o mesmo espaço 

Interface do 
Usuário 

Legenda Ângulo Tamanho da Fonte: 20 
Altura: Automático 
Largura: Automático 
Texto: 0 

Interface do 
Usuário 

Legenda graus Tamanho da Fonte: 20 
Altura: Automático 
Largura: Automático 
Texto: Graus 

 

Adiciona outro “Organização Horizontal” para colocar a imagem de uma bússola. Faz o download 

de uma imagem de uma bússola que contenha graus. Ao clicar na imagem, irá abrir uma segunda 

tela que tenha uma bússola que rode e indique o Norte. 

A funcionalidade bússola, em telefones e tablets é conseguida através de um sensor 

chamado magnetómetro, que é usado para medir a força e a direção dos campos 

magnéticos. Ao analisar o campo magnético da Terra, o sensor permite que um 

telefone determine a sua orientação. A maioria dos dispositivos / telefones Android 

têm um magnetómetro. 

  



 

 

7. Organização Horizontal 

Paleta Componente Nome Propriedades 

Organização Organização Horizontal bússola Altura: Automático 
Largura: Preencher principal 

Para este local arrasta 

Interface do 
Usuário 

Legenda clica Tamanho da Fonte:14 
Altura: Preencher principal 
Largura: 120 
Texto: Click no icon para ver 
a bússola 

Interface do 
Usuário 

Botão bússola Altura: 80 
Largura: 80 
Imagem: bussola.jpg 

O último componente a ser adicionado é um Sensor de Localização. 

Paleta Componente Nome Propriedades 

Sensores SensorDeLocalização Localização default 

 

O sensor de localização é usado para comunicar com o recetor do satélite de 

posicionamento global (GPS) no telefone / tablet. Quando o SensorDeLocalização 

comunica com o receptor GPS incorporado, o GPS pode determinar a localização do 

dispositivo. O sensor também pode trabalhar com serviços de localização de rede / 

wifi. Para encontrar uma localização usando a rede utilizamos técnicas muito diferentes para 

determinar um local. Localização significa, a latitude e a longitude do dispositivo, ou pode 

significar simplesmente a tua morada. 

Após todas essas etapas, a versão final do Visualizador para o Screen1 é a seguinte: 

 

  



 

 

Adiciona um novo Screen. 

 

Insere os seguintes Componentes.  

Este será o layout da segunda tela. 

 

 

 

Um "sprite" pode ser colocado numa Tela, onde pode reagir a toques e ser arrastado. 

Também pode interagir com outros sprites, o limite da Tela ou mover-se de acordo com 

os valores das Propriedades 

Pode especificar a imagem a ser exibida e outros aspectos da aparência da imagem no 

Designer ou no Editor de Blocos. 

  

Paleta Componente Nome Propriedades 

Desenho e Animação Desenho Desenho1 Cor d e Fundo: Branco 
Altura:  Preencher principal 
Largura:  Preencher principal 

Interface de Usuário Botão Botão Cor de Fundo: Cinza 
Texto:  voltar 
Altura: Automático 
Largura: Automático 

Arrasta um SpriteImagem para a área de Desenho 

Desenho e Animação SpriteImagem bússola Imagem: Upload da imagem 
de uma bússola 
Altura: 300 
Largura: 300 

    

Sensor Sensor de 
Orientação 

Sensor de 
Orientação1 

Ativado 



 

 

 

Programação do aplicativo 

Vai para o screen 1: Abre o menu Blocos.  

 

Clica no SensorDeOrientação1 no segmento Blocos e arrasta-o para o Visualizador. 

 

Define de onde vais receber as coordenadas. 

 

  

Atividade 3 

 

 

 



 

 

 

Faz o mesmo para o componente lon. Coloca os blocos no bloco de controle.

 

Clica em  para abrir o menu e escolher o bloco "obter latitude". 

 

O resultado é 

 

 

 

 

Para programar o botão "obter localização", clica na localização do componente e arrasta o bloco 

para o Visualizador 

 

  

 

 



 

 

Escolhe o componente LocationSensor1 e arrasta o bloco para o Visualizador. 

 

A partir do Bloco Logic incorporado, seleciona o bloco "verdade".

 

O resultado… 

 

Agora terás que definir variáveis para calcular a distância. 

A variável global é uma variável que pode ser acedida em múltiplos locais. O que 

significa que, onde quer que esteja no programa, pode usar essa variável; obter o seu 

valor atual ou definir o seu valor para outra coisa. As variáveis globais são criadas 

usando o bloco "inicializar nome global para" encontrado na secção Variáveis. 

 

 

  

 

 

 



 

 

Dá nomes como proposto. 

 

Clica e insere o nome. 

Precisas de criar dois procedimentos, um para calcular a distância e outro para o título. 

Um procedimento é uma sequência de blocos ou códigos que estão armazenados 
sob um nome, o nome do teu bloco de procedimento. Em vez de teres de manter, 
juntando a mesma sequência de blocos, podes criar um procedimento e chamar o 
bloco de procedimento sempre que quiseres que a sua sequência de blocos seja 

executada. Em informática, um procedimento também pode ser chamado de função ou método. 

Quando crias um novo bloco de procedimento, o App Inventor escolhe um nome 
automaticamente, se clicar no nome e no tipo podes alterá-lo. Os nomes dos 
procedimentos num aplicativo devem ser exclusivos. O App Inventor não 

permitirá que definas dois procedimentos no mesmo aplicativo com o mesmo nome. Podes 
renomear um procedimento a qualquer momento enquanto estás a criar o aplicativo, alterando o 
rótulo no bloco. O App Inventor irá renomear automaticamente os blocos de chamadas associados 

para corresponder. 

Quando crias um procedimento, o App Inventor gera automaticamente 
um bloco de chamada e coloca-o na gaveta My Definitions. Podes usar 
o bloco de chamada para invocar o procedimento. 

 

Tens que definir um procedimento chamado "distância". Seleciona entre os Blocos incorporados 
os Procedimentos e arrasta o segundo bloco para o Visualizador. 

 

 

  

 



 

 

 

 

Quando crias um procedimento, podes usar o botão mutador para adicionar argumentos. 
Um argumento é uma entrada para o procedimento. 

 

Adiciona o bloco tal como se observa.  

 

 

 

   

 

  

Ao passar o rato sobre um 

argumento, verás um bloco get e 

set aparecer. Arrasta esses blocos 

para a tela para os poderes usar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Cria um novo procedimento “ângulo” como o que foi feito para “distancia”. 

Coloca os blocos juntos para obter o seguinte resultado. 

  

 



 

 

 

 

 

Liga os blocos como no exemplo para programar o botão "calcular". 

 

 

  

 

 



 

 

Quando clicares na imagem da bússola vai abrir um segundo screen, mostrando a imagem da 

bússola que foi escolhida. Coloca os blocos como no exemplo. 

 

 

 

 

 

Vai para o segundo screen para adicionar os blocos. 

 

Utilizando os conhecimentos das atividades anteriores, junta os blocos. 

 

Para voltar ao primeiro screen clica no botão "Back".

 

  

 

 



 

 

 

Clica no menu Connect e seleciona AI Companion. 

 

 

Na tela vais obter a imagem seguinte. 

 

Vai para o aplicativo MIT AI2 que baixaste para o telemóvel, abre-o e clica em Verificar código 

QR. 

Se seguiste todas as etapas, verás o aplicativo na tela do teu telefone. 
 
Se pretenderes instalar a app no telemóvel vai a Menu Build e seleciona a primeira opção. 
 

 
 
 
 
 
 

Diverte-te! 
 

 

  

Atividade 4 

 



 

 

   

 
PARTE 3 

Nesta secção dedicada à engenharia, iremos projetar e fabricar dispositivos para medir ângulos. Os 
marinheiros nos dias de Mercator costumavam determinar sua posição, utilizando dispositivos 
semelhantes 

 
Tópicos Idealizar e construir uma ferramenta para medir 

ângulos 

Assuntos  Matemática, engenharia, tecnologia e informática. 

Nível    

   

Atividade 1-2:         

Atividade 3-4-5:     

Objetivos Os alunos vão conhecer métodos e instrumentos 

da antiguidade para a medição de ângulos e 

distâncias. 

Os estudantes vão idealizar um antigo instrumento 

de medida utilizando tecnologias atuais. 

Os estudantes aprendem a usar um instrumento 

para medir a altura de um objeto. 

Competências  Atividade 1-2: Desenvolver competências 
matemáticas e informáticas. 

Atividade 3-4-5: Desenhar e desenvolver 
instrumentos de medição de ângulos e de 
distâncias. 

Duração  Atividade 1-2: 50 minutos 

Atividade 3-4-5: 2 a 6 x 50 minutos, (dependendo 

da preparação do material na sala de aula) 

Recursos Atividade 1-2: calculadora, computador com ligação 

à internet 

Atividade 3-4-5: calculadora, software de design, 

impressora, papel, material para construção 

(dependo da tua imaginação), … 



 

 

INTRODUÇÃO 
  

De todos os ângulos no espaço tridimensional, medimos ângulos horizontais. (os lados do ângulo 

estão num plano horizontal) e os ângulos verticais (os lados do ângulo estão num plano vertical). 

Nos ângulos verticais, o lado de um ângulo pode estar no plano horizontal, é o ângulo vertical ou 

de elevação ou um lado de um ângulo pode estar na direção vertical, este é o ângulo zenítal ou a 

distância ao zenite 

 

α – ângulo vertical, ZA – ângulo ao zenite, θ – ângulo horizontal 

Figura 1: Os ângulos tridimensionais do espaço 

 

Os ângulos horizontais têm valores que variam entre 0 ° e 360 ° e aumentam no sentido horário. 

O ângulo vertical ou de elevação pode ter valores entre 0 ° e 90 ° - neste caso são ângulos de 

elevação - ou entre 0 ° e -90 °, e são chamados de ângulos de depressão. Estes últimos têm 

sempre um valor negativo. 

 

Os ângulos zenitais ou as distâncias zenitas têm valores que variam de 0 ° a 180 °. Os ângulos 

Zenitais e Verticais para a mesma direção são sempre complementares, logo a sua soma é igual a 

90 ° (Fig. 2) 

 
Figure 2: ângulos verticais e zenitais 



 

 

MEDINDO ÂNGULOS 
 

Teodolitos 
 

Os ângulos podem ser medidos por teodolitos. O teodolito é um instrumento de levantamento 

topográfico básico, mas muito importante. É usado para medir os ângulos horizontais e verticais e 

pode medir também a distância (Figura 3). 

 

Dependendo da exatidão da medida do ângulo, temos: 

 

- os teodolitos exatos ou chamados de segundo (erro de 2 '', 1 '' ou menos) 

 

- teodolitos comuns (a precisão é de 0,1 minutos ou mais). 

 

A exatidão da medida depende da ampliação e clareza do telescópio, a sensibilidade e os 

componentes, que lêem a parte menor dos setores angulares. 

 

Outra forma de diferenciar os teodolitos é baseada nas suas graduações angulares e dispositivos 

de leitura dos valores de um ângulo. Desta forma, os teodolitos são divididos em: 

 

- óticos ou analógicos (os setores angulares são lidos com um microscópio), 

 

- eletrónicos ou digitais (as graduações angulares permitem a leitura eletrónica dos valores de um 

ângulo). 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

Antes da invenção dos teodolitos, os ângulos eram medidos usando um dispositivo simples que 

tinha uma precisão da ordem dos graus, na maior parte das medidas. Esses dispositivos eram o 

“Báculo de Jacob” e o quadrante 

 

Báculo de Jacob 
 

No início do século XIV, o francês Lewi Ben Garson construiu um novo instrumento de medida 

chamado balestilha ou báculo de Jacob. É constituído por uma régua de madeira "virote" na qual 

se coloca a "soalha" que corre na perpendicular em relação ao virote. A leitura do ponto onde se 

encontrava o astro era feita no ponto da escala gravada no virote onde a soalha se encontrava. O 

báculo de Jacob foi usado em medições de campo, durante o século XVII. 

    
 

Quadrante 
 

O quadrante é um quarto de um astrolábio circular. Foi usado pela primeira vez para medir a 

distância angular de dois corpos celestes ou dois pontos na Terra. A sua utilização mudou 

gradualmente da área astronómica para o levantamento de terrenos. A parte circular, com lâminas 

móveis, permite medir ângulos verticais e horizontais. Foi muito usado até ao século XVIII. O 

quadrante tem de ser calibrado numa posição estável, de forma a que o fio de prumo se encontre 

na vertical. 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Soalha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Virote


 

 

ENGENHARIA NO TEMPO DE MERCATOR  

 
Faz o teu próprio instrumento de medição para determinar a 

altura de um ponto na tua escola. 

 

Supõe que vives no tempo de Mercator. 

* Projeta um instrumento de medição para medires um 

ângulo vertical. 

* Usa um pedaço de corda para medir a distância 

horizontal.   

 

Como se torna dificil construir um teodolito, vamos utilizar uma alternativa utilizada no tempo de 

Mercator, um quadrante ou um báculo de Jacob. 

Usa um software de design gráfico para projetar o quadrante / báculo de Jacob. Não te esqueças 

de ter em conta que:  

* Só podes usar material disponível nos dias de Mercator: madeira, corda, ... 

* O dispositivo deve ser móvel (portátil), portanto, nem muito grande nem muito pesado. 

* O dispositivo deve ser graduado. 

* O dispositivo deve mostrar uma leitura exata do ângulo em todas as condições, mesmo quando 

estiver inclinado. 

 

 

 

 

 

Atividade 1: Projetando um dispositivo para medir um 

ângulo 

 

Escreve um manual descrevendo a montagem do dispositivo. 

Imprime o design do dispositivo e as suas peças, de preferência em 2D e 3D. 

Monta o teu dispositivo                               

 

                      



 

 

 

Para os estudantes, um odómetro demoraria muito tempo a construir. 

E não te esqueças só podemos utilizar materiais do tempo de Mercator. 

 

 

 

 

- No campo, marca a tua posição – S, e usando o dispositivo fabricado para medir ângulos, mede 

o ângulo vertical α até ao topo do objeto - ponto T (construção, árvore). 

- Com o medidor de distância (ou passos), mede a distância do ponto S até ao objeto T '. 

- Calcula a altura do objeto. 

- Determina um ponto extra A e com uma fita métrica, a distância d1 de S a A. 

- Com o dispositivo de medição de ângulos, mede o ângulo horizontal α1 e α2 nos pontos S e A 

  do triângulo SAT. 

- Calcula o comprimento d entre os pontos S e T' usando a lei dos senos. 

- Calcula a altura do objeto. 

- Avalia a exatidão do resultado que obtiveste.                              

 

Atividade 2 - Projetando um medidor de distâncias 

 

Descreve como medirás uma distância horizontal. 

 

                               

 

                      

Atividade 3 - Medindo com o instrumento por ti 

construído 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTE 4 

 
Tópicos Visita virtual com o Google Earth 

Assuntos   Arte, ICT, Geografia 

Nível    
   

 

Objetivos Aumentar os conhecimentos digitais. 
Conhecer melhor a região, arte e cultura. 
Usar os instrumentos que constuiu 
Calcular a altura de um edifício. 
Desenvolver competências sociais. 
Apresentar os resultados obtidos numa sessão. 

Competências  colaboração 
organização 
seleção de informações 
apresentação peer-to-peer 

Duração  20 minutos de introdução + 90 minutos fora da 
escola + 60 minutos 

Recursos computador 
câmara de fotografia digital  
Google Earth 

  



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O Google Earth é um programa de computador desenvolvido pela empresa Google. O objetivo 

principal do Google Earth é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre. A imagem 

obtida foi composta por imagens de satélite e fotografia aérea. Este programa pode ser usado 

para apresentar mapas bidimensionais e imagens de satélite e como um simulador de várias 

paisagens do planeta Terra. Com este programa podemos identificar lugares, edifícios, cidades, 

paisagens ... 

Numa primeira fase, foi conhecido como Earth Viewer e desenvolvido pela Keyhole, Inc. que foi 

posteriormente adquirida pela Google em 2004. O programa foi renomeado para Google Earth em 

2005. Está disponível para uso em computadores pessoais com várias configurações do Microsoft 

Windows, Mac OS X 10.3.9 ou superior, Linux e FreeBSD. 

Esta atividade pretende usar o Google Earth para criar visitas de estudo virtuais e digitais. 

 

 

 

Dividimos a turma em grupos de 4 alunos. Um estudante será o fotógrafo, outro o guia, outro o 

repórter e o último o técnico informático. 

Com a aula de matemática podemos ficar a conhecer a nossa posição geográfica. O guia anota as 

coordenadas do nosso ponto de partida numa folha de papel. Usando o aplicativo que fizemos na 

aula de tecnologia, o guia levará o grupo a quatro lugares na cidade de que já foram determinados 

a longitude e a latitude. 

Em cada ponto, o fotógrafo obtem cinco imagens artísticas do local e arredores num dos locais o 

fotógrafo tira uma foto de 360º. Ver a atividade 3, para obter mais informação sobre este assunto. 

O repórter procurará informações importantes sobre o local e tentará criar um pequeno texto de 

cerca de cinco frases. O técnico munido do equipamento de medição construído durante a aula de 

engenharia escolhe um dos locais para medir a altura de um edifício ou obra de arte. 

 

De volta à escola, os alunos criam uma visita virtual no Google Earth. Finalmente, o professor 

deixa cada grupo apresentar as suas descobertas a toda a classe. O professor comenta as 

reflexões dos alunos. 

Sítio de download do Google Earth: https://www.google.com/earth/download/ge/agree.html  

Atividade 1 

 

Atividade 2 

 

https://www.google.com/earth/download/ge/agree.html


 

 

 

 

 

Criando uma visita virtual no Google Earth 
 

1. Abre o Google Earth em português.  

 

2. Clica com o botão direito do rato em Locais temporários, Adicionar, Pasta. 

 

3. Em Nome escolhe o nome que pretendes dar à tua visita virtual. 



 

  



 

 

4. Cria os Indicadores de local a serem incluídos na tua visita. Podes movimentar o indicador 

de local para escolheres a localização exata que pretendes.  

 

5. Agora podes selecionar a cor do pino (neste caso escolhemos o amarelo), o seu aspeto e 

atribuir um nome ao local.  

 

 

 



 

 

6. Podes adicionar imagens ou texto ao marcador. Clica com o botão direito do rato no pino 

amarelo do marcador selecionando Propriedades. Isso vai permitir adicionar uma descrição ao 

marcador. Para adicionar uma imagem, escolhe Adicionar imagem e copia o endereço da 

imagem no teu navegador. Em seguida, cola o endereço em Image Url. Para adicionar imagens 

do disco rígido do teu computador, clica em "Adicionar imagem local" e seleciono o teu 

computador. 

         

7. Depois de escolheres todas as propriedades do local, clica em OK. As propriedades podem ser 

editadas clicando com o botão direito do rato nos marcadores, no mapa ou na lista. 

8. No final, o itinerário pode ser salvo escolhendo a opção 'Salvar lugar como' no "guia 

Arquivo". Isso criará um arquivo com extensão .kmz 

 

 

  



 

 

9. O tempo entre cada ponto que editaste pode ser controlado em Ferramentas> Opções> 

Turismo 

 

 

10. Agora podes ver o teu itinerário clicando no ícone da pasta com o botão direito na janela de 

Lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nesta atividade, vamos criar uma imagem panorâmica que podemos adicionar ao nosso passeio 

virtual no Google Earth. Na tua visita, podes escolher um local com poucas pessoas. As pessoas 

a mexerem-se de um lado para o outro vão inviabilizar o trabalho. Usa o teu telemóvel (e, se 

possível, um tripé) para tirar um conjunto de imagens do mesmo local. Após cada imagem, gira a 

câmera horizontalmente um certo número de graus para a nova fotografia. Continua assim até 

teres tirado fotos a toda a volta (360º). Certifica-te que há uma sobreposição de 20% a 30% entre 

cada fotografia e a seguinte para permitir que o programa possa facilmente colar as fotos. 

Um tripé pode evitar o erro de paralaxe. Quando as lentes da máquina fotográfica rodam sobre o 

seu eixo, os objtos ficam alinhados em fotos consecutivas. Quando seguras a câmara o ponto de 

vista das lentes muda para cada rotação e foto que tires e consequentemente o computador não 

conseiguirá alinhar as fotos consecutivas. 

Finalmente tira uma foto do céu e outra do chão onde te encontras. Vamos tentar combinar todas 

estas imagens numa imagem panorâmica. 

O programa PTGui Pro não tem versão em língua portuguesa. 

Fazer uma fotografia de 360º 

1. Corre o programa PTGui Pro (versão trial em: https://www.ptgui.com/download.html) 

 

2. No primeiro screen pressiona o botão “Load images…” e seleciona todas as imagens. 

 

3. Pressiona “Align images” e espera … 

 

 

 

Atividade 3 

 

https://www.ptgui.com/download.html


 

 

 

 

4. Guarda o Projeto (Ctrl+S) com o nome Demo 

5. Pressiona o botão “Create Panorama” 

6. Muda para “Width=5000” e pressiona o botão “Create Panorama” 

 

7. Vai a Tools → Publish to Website 

 

8. Pressiona o botão “Add Files” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Seleciona o ficheiro Demo.jpg e pressiona convert 

10. Faz correr ficheiro Demo.htm criado 

  



 

 

Adiciona um logo à fotografia 

Surge um problema na parte inferior da imagem: o tripé ou os pés! 

 

Eliminamos este problema substituindo esta imagem pelo nosso logotipo. 

1. Encontra a imagem (com tripé ou pés) e abre-a com o Photoshop. 

2. Encontra a imagem "the steam.jpg" ou utiliza o logotipo da tua escola e arrasta-o para o 

Photoshop. 

3. Redimensiona a imagem para sobrepor o tripé. 

4. Guarda a nova imagem com um nome como, por exemplo, "tripod.jpg". 

5. Vai ao PTGui e procura " Source Images" na régua. 

6. Encontra a imagem com o tripé ou os pés e seleciona-a. 

 

 

 

7. Pressiona o botão " Replace" e escolhe a imagem com o logotipo. 

8. Procure " Mask" na régua. 

9. Seleciona a imagem com o logotipo. 

10. Escolhe a caneta verde e pinta a imagem do logotipo. 

11. Vai para " Create Panorama" na régua e pressione o botão " Create Panorama". 

12. Escolhe "Yes" para substituir o panorama. 

13. Repete o passo “Publish to Website" 

14. Guarda o projeto. 

15. Executa o novo Demo.htm. 

 



 

Fazendo um cubo 

1. Abre a imagem "Demo.jpg" com o Photoshop. 

2. Vai a Filter-> Flaming Pear -> Flexify 2. 

3. No campo " Output", seleciona "Cube" e pressiona OK. 

4. Guarda o arquivo. 

5. Podes imprimir o arquivo. 

6. Finalmente corta e cola e terás uma imagem de 180 ° - 360 ° como um cubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTE 5 

Nesta aula vamos usar o sol e o tempo para calcular a nossa posição, ou seja, a 
nossa latitude e longitude. 

 
Tópicos Latitude e longitude de uma posição 

Assuntos  Mathemática, Geografia 

Nível    

   

 

Objetivos Os alunos aprendem a calcular a latitude e a 

longitude da sua posição com base em medidas e 

a observação do sol e da sua sombra. 

Competências  Observar fenómenos naturais 

Aplicar a matemática para compreender a natureza 

Recolher e selecionar dados da internet 

Aplicar terminologia geográfica 

Duração  100 minutos 

 

Recursos Bastão com 1m 

3 m de fio 

Uma fita métrica  

uma calculadora 

um computador com conexão à internet 



 

 

 

DETERMINANDO A NOSSA POSIÇÃO NA TERRA 
 

Paralelos (latitude) e meridianos (longitude) 

O globo está subdividido em vários círculos paralelos ao Equador e, portanto, chamados de 

paralelos. O próprio Equador está posicionado a 0 ° norte ou sul. Partindo do Equador e na 

direção dos pólos, há círculos paralelos ao Norte 90 ° N e ao Sul 90 ° S. 

Há uma segunda subdivisão em círculos, todos atravessando o pólo norte e o pólo sul: os 

meridianos. O primeiro e principal meridiano (0°) atravessa a aldeia inglesa de Greenwich. 

Começando daqui podemos traçar outros para leste (E) – 180º – e para oeste (W) – 180º. 

 

Do ponto de vista matemático, significa que a nossa posição no planeta pode ser representada 

por dois ângulos: um ângulo de latitude e um ângulo de longitude. Para a posição P, α é o ângulo 

de longitude e β é o ângulo de latitude. O ângulo α indica-nos a distância em graus para leste e o 

ângulo β indica-nos a distância em graus desde o equador até ao ponto P.  

 



 

 

 

 

Vai a https://www.google.be/maps e determina a longitude e latitude da tua escola.  

Escreve a morada da tua escola e com o botão direito do rato clica no local, depois é só leres as 

coordenadas (aparece na barra de endereço do site). 

 

LATITUDE E UM POUCO DE HISTÓRIA 
 

Enquanto os barcos se deslocassem junto à costa, era relativamente simples encontrar o 

caminho. Quando saissem para o mar, as coisas ficavam mais difíceis. Por essa razão os 

marinheiros do séc. XIII navegavam junto da costa. 

No séc. XIV inventaram o báculo de Jacob e o quadrante que usaram para determinar o ângulo 

entre a posição do sol e o horizonte. 

Este dispositivo era difícil de operar e interpretar e os marinheiros começaram a correr o risco de 

cegueira por olharem diretamente para o sol. 

 

Ao olhar pelo báculo podia medir o ângulo no momento em que o sol atinge a sua posição mais 

alta. Pode deslizar a soalha ao longo do virote até ver o horizonte no furo inferior e o sol no orifício 

superior. 

Isso permite-te determinar o ângulo θ entre o sol e o horizonte. 

𝜃

2
= tan

𝑏

𝑙
 

Por consequencia podes determiner a tua latitude 

aproximada. 

Atividade 1 

 

Morada da escola:  

Latitude: 

Longitude: 

 

 

https://www.google.be/maps


 

Latitude = 90° - θ  

 

 

Devido à refração da luz solar, esta parece vir de uma posição mais elevada do que a real. Este 

facto precisava de ser corrigido. 

Mas para nós o mais importante era corrigir o ângulo de declinação. 

O eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao movimento de translção da Terra (23,45º). 

Portanto precisamos de corrigir o ângulo medido com este ângulo de declinação. No hemisfério 

norte, precisamos adicionar o ângulo de declinação ao ângulo medido. 

Por volta de 21 de março e 21 de setembro, esse valor é 0°. Para estes dias a fórmula acima 

mencionada é válida. 

No entanto, em 21 de dezembro, o ângulo de declinação é de -23,45 ° e, quando medido em 21 

de junho, é de + 23,43 °. Se não tivermos este facto em consideração, acabaremos por cair num 

erro gigantesco. 

Na internet podemos encontrar uma infinidade de fórmulas para calcular este ângulo de 

declinação.  

Aqui usamos os valores que encontramos em http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/ 

O que nos permite determinar, com exatidão, a latitude no hemisfério norte em qualquer data e no 

momento em que o sol atinge o seu ponto mais alto. 

Latitude = 90° - θ+ 𝛿 

No final do século XVI, o báculo de Jacob foi substituído pelo quadrante. O capitão inglês John 

Davis melhorou o quadrante, desenvolvido pelos portugueses, ao não exigir que o observador 

olhasse diretamente para o sol, permitia que usasse a sombra do sol sobre o dispositivo. 

 

Quanto maior for o quadrante mais exatas vão ser as medições. 

 

Este instrumento foi utilizado até ao final do século XVIII antes da introdução do sextante que 

permitia medir ângulos maiores. Este dispositivo utiliza espelhos e uma ocular. 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/


 

 

 

 

Como consequencia destas melhorias tornaram-se populares as observações da lua e de outros 

planetas e estrelas. 

 

CALCULAR A LATITUDE A PARTIR DO SOL 
 

 

 

Notarás que o comprimento da sombra vai variando. Tem em consideração que o sol nem sempre 

nasce exatamente a este. Isso acontece apenas em 21 de março e 21 de setembro. Mas o sol 

atinge sempre o seu ponto mais elevado quando se encontra exatamente a sul. Também é nesse 

momento que se obtém a sombra mais curta. 

 

 

Atividade 2 

 
Num dia ensolarado coloca uma vara na vertical fazendo um ângulo reto com o solo. 

Certifica-te de que a vara se encontra na vertical (podes usar um fio de prumo) e mede 100 

cm.  

Das 11h ate às 15h, mede a sombra da vara a cada 15 minutos. Regista o tempo e o 

comprimento da sombra na tabela embaixo. 

 

Data: 

Coordenadas geográficas: 

Comprimento da vara: 

Declinação 𝛿: 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/  

Fuso horário?  

Hora de Greenwich (GMT) – Hora de inverno na Europa Central (GMT + 1) – hora de verão 

(GMT + 2) – GMT + … 

https://greenwichmeantime.com/time-gadgets/time-zone-converter/ 

 

 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
https://greenwichmeantime.com/time-gadgets/time-zone-converter/


 

  



 

 

Hora Comprimento da sombra em cm Hora Comprimento da sombra em cm 

11:00  
 

12:30  

 11:15  
 

12:45  

11:30  
 

13:00  

11:45  
 

13:15  

12:00  
 

13:30  

12:15  
 

13:45  

  

Fuso horário? 
GMT - GMT + 1 – GMT + … 

Hora local com o sol a sul Comprimento da sombra em cm 

 
 

  

Desenha um gráfico em que o eixo vertical mostre o comprimento da sombra da vara e o eixo 

horizontal represente o tempo. Determina o comprimento mínimo da sombra do gráfico. 

 

 

 

 

11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00

Tempo Local (h) 

Comprimento da sombra (cm) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tan 𝜃 =
comprimento da vara

comprimento da sombra
 

Calcula o ângulo 

 

     𝜃 = 

 

Calcula a tua latitude:  latitude = 90° - θ + 𝛿 =  

 

O resultado estará correto? 

 

 



 

 

CALCULA A TUA LONGITUDE  
 

 

A Terra faz uma rotação no sentido leste a todas as 24 horas. 

 

 
Verigica agora para as outras escolas parceiras? 

 latitude longitude tempo em comparação com 
Greenwich 

VTI Veurne in Belgium  51.063491 N  2.666616 E   

Jämtlands Gymnasium 
Wargentin, Suécia 

63.178649 N 14.641960 E  

Conservatório de Música 
do Porto, Portugal 

41°.155383 N -8°.623508 W  

Istituto Superiore statale 
del Tigullio Deabrosis 
Natta, Itália 

44°.270784 N 9°.400515 E  

Srednja Gradbena, 
Geodetska in 
ekonomska Sola 
Ljubljana, Eslovénia 

46°.073182 N 14°.513430 E  

1st High School of 
Alexandroupolis, Grécia 

40°.852364 N 25°.871708 E  

 

  

Atividade 3 

 

Numa hora, qual é a rotação da Terra em graus?  

 

 

Quanto tempo demora a rodar 1°? 

 

 

A escola, VTI Veurne na Bélgica, está localizada a 51.063491 N e 2.666616 E. 

Quanto tempo mais cedo do que em Greenwich o sol atingirá o seu ponto mais alto em Veurne? 

 

 

A escola, Jämtlands Gymnasium Wargentin na Suécia, está localizada a 63.178649 N e 

14.641960 E. Quanto tempo mais cedo do que em Veurne o sol atingirá o seu ponto mais alto? 

 



 

 

 

A velocidade da Terra em torno do Sol não é constante, portanto, devemos determinar um tempo 

médio solar. Esta velocidade média pode ser, desta forma, considerada como uma constante. A 

diferença entre o tempo solar aparente e o tempo médio solar é chamada de equação do tempo. 

A equação do tempo é representada pela linha no gráfico. Varia de -14 minutos por volta de 11 de 

fevereiro e +16 minutos cerca de 3 de novembro. 

  

Uma equação positiva do tempo é o número de minutos que o tempo solar aparente ultrapassa o 

Tempo Solar Médio. Uma equação negativa do tempo significa que o tempo solar aparente está 

atrasado. 

Não é muito prático se cada lugar tiver o seu próprio tempo. É por isso que, no final do século XIX, 

subdividiram a Terra em 24 zonas horárias, cada uma cobrindo 15°. O meridiano de Greenwich, 

foi decidido, ser o meridiano 0. A região onde o tempo é considerado igual ao tempo de 

Greenwich está compreendida entre 7,5 ° W e 7,5 ° E. 

 

 

O Tempo Solar Médio em Greenwich é usado como base para o cálculo do tempo global e é 

chamado de Hora Média de Greenwich (GMT ou UTC). 

Consideramos também o tempo da Europa Central, que é igual a GMT + 1. 

No verão, alguns países acrescentam aos seus relógios uma hora extra, é o horário de verão da 

Europa Central (GMT + 2). 



 

 

 

 

 

Atividade 4 

 
Que dia é hoje? 

Vai a http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/  e verifica quando o sol se encontra na Altura 

maxima em Greenwich. 

 

No mesmo dia, quando atinge a Altura máxima nas outras escolas do projeto?  

(Hora local – hora de Greenwich) 

 Hora local Que hora local? 
+0/+1/+… 

GMT 

VTI Veurne, Bélgica  
 

  

Jämtlands Gymnasium Wargentin, 
Suécia 

   

Conservatório de Música do Porto, 
Portugal 

   

Istituto Superiore statale del Tigullio 
Deabrosis Natta, Italia 

   

Srednja Gradbena, Geodetska in 
ekonomska Sola Ljubljana, Eslovénia 

   

1st High School of Alexandroupolis, 
Grécia 

   

 

As tuas medições: 

Tempo local 
+0/+1/+… 

hora local em que o sol está 
no seu ponto mais alto / 

precisamente no Sul 

Comprimento da sombra da 
vara em cm 

   

 

Calcula a tua longitude: 

GMT do momento em que o sol atinge o seu ponto mais alto na tua localização: 

 

GMT do momento em que o sol atinge o seu ponto mais alto em Greenwich: 

 

Longitude = 
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 (min)

60
 𝑥 15° 

 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/

