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INTRODUÇÃO 
 

Quem foi Pehr Wilhelm Wargentin? 
 
 

Wargentin nasceu em 1717 em Sunne, Jämtland, Suécia e 
morreu em Estocolmo em 1783. Foi astrónomo e um 
estudioso da demografia. No seu ensaio, “De satellitibus 
Jovis”, Wargentin consegue determinar o movimento e a 
órbita de algumas luas de Júpiter. Também publicou 
pesquisas na área do magnetismo, das “luzes do Norte”, 
do clima e da meteorologia. Cooperou com Anders Celsius 
no desenvolvimento dos termómetros de escala 
centígrada. 

Em 1749 inaugurou a Foundation of Swedish Statistics 
(Fundação Sueca de Estatística) para o estudo das 

populações – um instrumento que permite ao governo sueco monitorizar, em detalhe, a evolução 
da população, o que faz de Wargentin um personagem líder no desenvolvimento da Estatística 
para ciências humanas. 

Wargentin foi o primeiro diretor do Observatório de Estocolmo e, entre 1749 e 1783 exerceu o 
cargo de Secretário da Real Academia das Ciências Sueca. 

Na Lua existe uma cratera com o seu 
nome (Cratera Wargentin). 
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PARTE 1 

Tópicos Estação meteorológica 

Assuntos Ciência, Tecnologia, Engenharia 

Nível    

Objetivos Os alunos vão conhecer os sensores utilizados 

Vão conhecer a plataforma Arduíno 

Os alunos ligam os componentes de uma estação meteorológica 

Competências Investigar o funcionamento de alguns sensores utilizando 
engenharia reversa. 

 
Programar o Arduino, utilizando como exemplo o sensor 
pluviométrico, aprender como o sensor funciona; como alterar o 
programa e como registar as medições. 

Copiar e testar o programa da estação meteorológica 

Conectar os componentes da estação meteorológica. 

Duração Engenharia reversa: 50 minutos 

Ligar os componentes: 80 minutos 

Programar o Arduíno: 150 minutos 

Recursos Arduíno UNO (SparkFun: DEV-11021) (2018 – 30 euros) 
 

Abrigo da estação meteorológica (SparkFun: DEV-13956) (pressão 
barométrica, humidade relativa, luminosidade e temperatura) (2018 
– 48 euros) 

 
2 PRT-00132 + 2 PRT-11417 

 
Estação exterior (SparkFun: SEN-08942) (2018 – 90 euros) 
(catavento – pluviómetro – anemómetro) 

 
Computador – internet 
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INTRODUÇÃO À ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 
 
 

Para podermos observar as condições meteorológicas e fazer previsões do tempo temos de 
conhecer o funcionamento de uma estação meteorológica. 

Uma estação meteorológica é um local, em terra ou no mar, com instrumentos e equipamentos 
para medir as condições atmosféricas a fim de fornecer informações sobre previsões 
meteorológicas e estudar o clima. 

As medidas a realizar pela estação meteorológica incluem a temperatura, pressão atmosférica, 
humidade, velocidade e direção do vento, luminosidade e precipitação. 
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Atividade 1 

anemómetro pluviómetro catavento 

Faz corresponder as palavras/sensores com as imagens. Transcreve para as caixas de texto. 

Atividade 2 

ENGENHARIA REVERSA 
 
 

Para este projeto utilizaremos um medidor do site SparkFun (SparkFun: SEN-08942) 

Quando observamos este medidor encontramos vários sensores. 
 

 

 

 

 
Agora vamos fazer uma atividade de engenharia reversa. É um processo de obtenção de 
informação através de um produto ou de um design já construído. Precisamos de desmontar o 
equipamento e analisar, em pormenor, os seus componentes bem como o seu funcionamento. 

Vamos observar alguns sensores. 
 

O anemómetro 
 

Para que serve este sensor? 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Para verificar o seu funcionamento desmontamos as suas peças. As fotografias ilustram o 
processo. 

.  

Dentro da caixa só temos um componente, um interruptor. 
 

 
Verifiquemos o funcionamento do interruptor. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

No interior da cabeça rotative do anemómetro temos um pequeno componente, um interruptor, 
que altera o sentido de rotação da cabeça. Que componente está montada nesta cabeça 
rotativa? 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Uma velocidade do vento de 2,4 km/h faz com que o interruptor feche uma vez por segundo. 
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O catavento 

Com este sensor conseguimos determinar a direção do vento. 
O catavento “aponta” para a direção em que o vento sopra. 

 

Observemos este sensor. Que letras encontramos inscritas? 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

De que forma devemos colocar a estação meteorológica? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Ao abrirmos a tampa da caixa encontramos os seguintes componentes: 
 
 

 

Reconhecemos os interruptores e verificamos que existe um íman na cabeça rotative da palheta. 

Como é que o sensor determina a direção do vento? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Qual será a precisão do sensor? Como podemos saber? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Íman 

O pluviómetro 

 
Para determinar a precipitação podemos utilizar um pluviómetro. 

 

Nas imagens podes observar o interior de um pluviómetro. 
 

Como é que o pluviómetro mede a precipitação? 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Atividade 3 

Como contruirias um sensor para medir a queda de neve? Faz um pequeno 
esquema e apresenta-o aos teus colegas. 

O que é determinante para a precisão do pluviómetro? 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

O que se pode alterar para melhorar essa precisão? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Atividade 4 

MONTANDO A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 
 

Montando os componentes de medição (SparkFun: SEN-08942) 
 
 

De a  

1. Montar os dois tubos metálicos que encaixam um no outro. 

 
2. Adicionar a armação no topo do conjunto formado pelos tubos. Alinhar o nó na armação 
com o entalhe do tubo. Utilizar os parafusos e as porcas incluídos no conjunto para fixar. 

 
 

3. Montar o anemómetro num dos lados da armação. O nó do anemómetro coincide com os 
entalhes da armação. Deslizar o anemómetro pela armação até ao lugar próprio. Utilizar um dos 
parafusos para fixar o sensor. 
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4. Seguir o mesmo método para instalar o anemómetro no outro lado da armação. 

5. Fixar a armação secundária no tubo metálico usando os parafusos e as porcas fornecidos. 
Montar as duas partes da peça a meio do tubo metálico. Depois de ser colocado e fixado no lugar 
correto o anemómetro e o pluviómetro ficam livres. 

 

6. O pluviómetro também tem entalhes para se fixar na armação. Alinhar e fixar o pluviómetro no 
respetivo lugar, utilizar um pequeno parafuso para o imobilizar. 

 

7. No topo da armação existem clips que permitem fixar os fios. De cada sensor saem fios que se 
fixam nestes clips. 

 

8. Ligar o cabo do anemómetro ao catavento. Deslizar os fios do catavento e do pluviómetro pelos 
tubos metálicos, utilizar os zíperes incluídos para os proteger. Utilizar os grampos da engrenagem 
incluídos para ajudar a montar e a prender o medidor. 

Montagem do abrigo – Arduíno – medidores meteorológicos 
Para a estação meteorológica vamos usar o Arduíno UNO (SparkFun DEV-11021) e um abrigo 
meteorológico Arduíno (SparkFun: DEV-13956), 2 RJ11, 6-pinconetores e 2 kits de cabeças. 

 

O abrigo meteorológico Arduíno da SparkFun é um abrigo fácil de utilizar e garante o acesso a 
valores da pressão atmosférica, humidade relativa, luminosidade e temperatura. Este abrigo 



11 

 

 

meteorológico pode operar com 3V a 10V, tem uma precisão de valor para a humidade de ±2%, a 
precisão para a pressão é de ±50Pa e para o valor da temperatura de ±0.3ºC 

 
 

Soldar os dois conetores RJ11 ao abrigo meteorológico para fixar os sensores do vento e da 
chuva. 
Soldar os dois kits de cabeças ao abrigo meteorológico. Agora podemos fixar o abrigo 
meteorológico ao Arduíno. Neste momento está tudo pronto para iniciar a programação. 

 

 
O hardware da estação meteorológica está quase pronto. 
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PROGRAMANDO A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 
 
 

Primeiro vamos observar o programa do sensor do pluviómetro e verificar como funciona. No fim 
vamos confirmar e testar o programa. 

Usando o Arduíno 

Quando usamos o Arduíno pela primeira vez, precisamos de executar todos os passos 
mencionados no guia (verificar o link) de forma a que a plataforma Arduíno fique “ready for use”. 

https://www.Arduíno.cc/en/Guide/HomePage 
 

Verifiquemos o processo de programação, temos uma parte de programação propriamente dita e 
uma área de visualização. 

 
 

Agora conectamos a estação meteorológica ao computador. 
 

Programando o pluviómetro 

Vemos que existe um recipiente que vira quando uma certa quantidade de água enche o 
contentor. 

visualizando programando 
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Determine a quantidade de água necessária para o recipiente virar.  Use uma 
seringa graduada cheia de água para determinar a quantidade necessária para que o 
recipiente vire. Repita este processo dez vezes e faça a média. 

Use o programa (Raingauge_one) abaixo para determinar quando o recipiente vira. 
 

const byte RAIN = 2; //pin for rainmeter 
volatile unsigned long raintime, rainlast, raininterval, rain, TipAmount; 
// volatiles are subject to modification by IRQs 

 
void setup() 
{ 

Serial.begin(9600); 
pinMode(RAIN, INPUT_PULLUP); 
attachInterrupt(0, rainIRQ, FALLING); 

// attach external interrupt pins to IRQ functions 
interrupts(); // turn on interrupts 

} 
void loop() 
{ 

 
} 
void rainIRQ() // Activated by the magnet and reed switch in the rain 
gauge 
{ 

raintime = millis(); // grab current time 
raininterval = raintime - rainlast; 

// calculate interval between this and last event 
if (raininterval > 10) 

// ignore switch-bounce glitches less than 10mS after initial edge 
{ 

TipAmount = TipAmount+1; // count new flip 
Serial.print("The bucket has flipped. "); //notify user 
Serial.println(TipAmount); 
rainlast = raintime; // set up for next event 

} 
} 

 
 

Quantidade de água no recipiente[l] = 
 
 
 

Agora determine a fórmula que permita calcular a quantidade de água da chuva por 
m² para um recipiente: 

A área da superfície do pluviómetro [m²]: 

Atividade 5 
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Quantidade de chuva por metro quadrado [l/m²] relativa a um só recipiente = 
 
 
 

No programa que se segue (Raingauge_two), preenche os valores calculados na variável 
“VolumeSquareMeter” e testa o programa. 

const byte RAIN = 2; //pin for rainmeter 
float waterAmount = 0; 

float VolumeSquareMeter = 0.71637; // <= Fill in the volume here 

volatile unsigned long raintime, rainlast, raininterval, rain; 
// volatiles are subject to modification by IRQs 

 
void setup() 
{ 

Serial.begin(9600); 
pinMode(RAIN, INPUT_PULLUP); // input from wind meters rain 

gauge sensor 
attachInterrupt(0, rainIRQ, FALLING); // attach external interrupt 

pins to IRQ functions 
interrupts(); // turn on interrupts 

} 
 

void loop() 
{ 

 
} 

 
void rainIRQ() 
// Activated by the magnet and reed switch in the rain gauge 
{ 

raintime = millis(); // grab current time 
raininterval = raintime - rainlast; 

// calculate interval between this and last event 
 

if (raininterval > 10) 
// ignore switch-bounce glitches less than 10mS after initial edge 

{ 
waterAmount = waterAmount + VolumeSquareMeter; 

 
 
 

Serial.print("Total rainfall = "); 
Serial.print(waterAmount); 
Serial.println(" l/m^2"); 
rainlast = raintime; // set up for next event 

} 
} 
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Explorando o programa de toda a estação meteorológica 

 
Para se usarem todos os sensores temos de instalar duas bibliotecas. Abre o link e, de 
seguida, vai para “Libraries and the Arduíno Web Editor” (marcado a amarelo). 

https://create.Arduíno.cc/projecthub/Arduíno_Genuino/getting-started-with-Arduíno-web-editor- 
on-various-platforms-4b3e4a 

 

 
 

Podes encontrar dois atalhos na pasta “Libraries” elaborados para este projeto. 
 

Agora podes fazer o upload do programa (final program) e estás pronto para explorar a estação 
meteorológica. O esquema que se segue explica como funciona o programa. 
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17 

 

 

Verificar o sensor da iluminância sob o termo “Light” da estação abrigo. 
 

 

 
Agora vamos olhar para o catavento. 

 

 

 
Finalmente vamos observar o anemómetro. 

 

 

Atividade 6 

Faz correr o programa e utiliza uma fonte luminosa para explorar o sensor da 
iluminância. 

O que verificas no monitor? 
 
 
 

 
Traduz as frases que vão surgindo no programa para a tua língua materna. Faz o 
upload da tua tradução e verifica se funciona. 

Atividade 7 

Olha para as letras que se encontram no catavento. 
 

Faz correr o programa e verifica os resultados no monitor. 
 

Agora utiliza a bússola para orientares o catavento de forma a que os pontos 
cardeais correspondam à realidade. 

Atividade 8 

Faz correr o programa e gira o anemómetro para ver o que acontece. 
 

Cada um dos elementos do grupo sopre, à vez, na direção do anemómetro para 
identificar quem o faz girar mais rápido. 

 
 
 

 
Consulta na internet a velocidade máxima do vento na tua região. 
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A nossa estação meteorológica e o mundo 

Existem muitas formas de observar os valores da estação meteorológica. Pode fazer-se um 
programa com o MIT App Inventor que te permita verificar os valores e enviá-los por Bluetooth 
para o teu telemóvel, ou podes usar o RPi para enviares os valores para uma plataforma online 
como, por exemplo, a wunderground (https://www.wunderground.com/). 

Isto pode levar-nos longe, mas os que estão muito interessados neste assunto podem verificar no 
esquema seguinte até que ponto podemos ir. 

 

Smartphone/Bluetooth 
 

 
Wunderground/RPi 
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PARTE 2 

Tópicos Estação Meteorológica 

Assuntos Ciência, Tecnologia, Arte, Engenharia 

Nível    

Objetivos Os alunos vão construir o abrigo para proteger os componentes 
eletrónicos e vão procurar o melhor local para colocar a estação 
meteorológica. 

Competências Compreender a importância da localização para a medição correta 
da velocidade do vento, precipitação… 

 
Compreender a importância da construção de um abrigo para a 
proteção dos componentes electrónicos. 

Duração Depende do tipo de construção pretendido 

Recursos Depende do tipo de construção pretendido 
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LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 
 

Introdução 

 
O objetivo de construir uma estação meteorológica no interior ou próximo de uma casa, é o de 
monitorizar as mudanças do tempo permitindo-nos, também, fazer algumas previsões 
meteorológicas. 

Se conseguirmos conectar a estação pela internet, podemos monitorizar e fazer registos de forma 
remota, recolhendo informação sobre a meteorologia em diferentes locais. Estes dados, além de 
interessantes vão fornecer-nos informação sobre as mudanças climáticas numa determinada 
região, além de nos fornecer uma boa base de conhecimento sobre as previsões meteorológicas. 

Ao monitorizarmos os dados de diferentes locais podemos ficar com uma boa base de informação 
sobre as atuais mudanças climáticas. É sempre mais interessante e motivador se os dados que 
trabalhamos forem recolhidos por nós. Considerando que existem muitas estações meteorológicas 
que poderiam ser integradas numa aplicação conjunta na Europa, ou até numa região mais 
alargada, os dados recolhidos podem ser muito representativos dos fenómenos climáticos atuais. 

Localização dos sensores 
Os elementos desta estação climática são constituídos, em primeiro lugar, por sensores que 
gravam dados de temperatura, humidade, pressão, direção e intensidade do vento, precipitação... 
Os sensores devem estar conectados a uma consola de controle que pode ter um visor LCD para 
exibir os dados. A conexão entre os sensores e a consola pode ser realizada sem fios ou feita 
através de condutores. A consola também pode ter uma conexão com um smartphone, podendo 
aceder aos dados de um local remoto com base num aplicativo apropriado. O sistema pode ser 
alimentado pela rede elétrica ou pode ter uma bateria autónoma, esta bateria pode ser alimentada 
por uma célula solar. 

A localização adequada dos sensores é importante para o bom funcionamento da estação 
meteorológica. 

- O sensor de temperatura deve estar a pelo menos 2 m do solo e a, pelo menos, 30 m se o solo 
estiver pavimentado. Tem que ser posicionado longe de outras estruturas a uma distância de 
cerca de quatro vezes a sua altura; o sensor também deve estar bem protegido contra a luz direta 
do sol. 

- O sensor de vento deve estar 10m acima do solo e afastado de outros objetos a uma distância 
mínima de 10 vezes a altura desse objeto. Deve ser montado no telhado de um edifício. 

- O sensor da precipitação deve ser montado junto do sensor do vento. 
 

- É aconselhável que os sensores de temperatura, pressão e humidade sejam colocados no 
interior do abrigo, enquanto que os sensores de vento e precipitação devem ser colocados no 
exterior. 
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Exemplo de uma estação meteorológica: Exemplo da colocação dos sensores: 
 

 
 
 
 

Construindo um abrigo para os instrumentos 
 
 

Faz um abrigo para a colocação do Arduíno, bateria... 
 

Atividade 1 

Mede os objetos que vais colocar na estação. 
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Atividade 2 

Projetar e construir um abrigo. Podes usar a tua criatividade. 
 

Mas o abrigo deve garantir o fluxo de ar e proteção contra os raios solares diretos. 

Os exemplos abaixo servem para te orientar. 
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Abrigo meteorológico clássico Abrigo meteorológico de design moderno 
 
 
 

 
No link abaixo podes ver as instruções para a construção do abrigo metorológico de design 
moderno: 

https://drive.google.com/file/d/1rcIWZGKQCHVz6gS8agidW484kcm-_FRl/view 
 
 
 

Design simples de um abrigo para instrumentos 
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PARTE 3 

Tópicos Estação Meteorológica 

Assuntos Matemática, Ciência, Tecnologia 

Nível    

Objetivos Os alunos medem os elementos climáticos e constroem gráficos. 
Analisam a meteorologia durante um dia, um mês, … 

Competências Utilizar a estação meteorológica para compreender as diferentes 
variáveis das condições climatéricas. 

Duração Depende das medidas realizadas 

Recursos PC ou laptop 
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COMO ESTÁ O TEMPO? 
 
 

 

Conecta a estação meteorológica a um laptop ou a um PC e lê os valores. 
 

Que valores consegues ler? 

Data: 

Hora: 

INSTRUMENTO VALOR UNIDADE 
Coletor de chuva 
(pluviómetro) 

  

Pressão atmosférica   

Iluminância   

Sensor de umidade   

Catavento   

Sensor de temperatura   
   

Atividade 1 
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Atividade 2 

 

 

Observa uma estação meteorológica da tua região, utiliza o website www.wunderground.com 
Compara os teus resultados com os apresentados online. 

Se os valores forem diferentes, qual será a causa? 

Verifica os resultados de outros sites de meteorologia e compara os teus resultados com esses. 

Se os valores forem diferentes, qual será a causa? 

 
 
 
 
 

 Os nossos 
valores 

Wunderground UNIDADE 

Coletor de chuva 
(pluviómetro) 

   

Pressão atmosférica    

Iluminância    

Humidade    

Catavento    

Temperatura    

Anemómetro    

 
 
 
 
 
 
 

 Os nossos 
valores 

Site 1: Site 2:  

Coletor de chuva 
(pluviómetro) 

    

Pressão atmosférica     

Iluminância     

Humidade     

Catavento     

Temperatura     

Anemómetro     
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Atividade 3 

 

 

 

 

Ao longo de um dia, regista os dados, a cada hora, e elabora um gráfico com a 
temperatura, humidade e pluviosidade. 
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PARTE 4 

Tópicos Nestas aulas vamos estudar os eclipses lunares e 
solares e a altura de uma montanha na lua. 

Assuntos Matemática, Ciência, Tecnologia, Geografia, Arte 

Nível  

Objetivos Os estudantes vão observar e compreender 
eclipses lunares e solares. 

 
Os estudantes vão usar alguns websites para 
observar a Lua. Vão usar cálculos e medidas 
matemáticas para determinar a altura de 
montanhas da Lua. 

Competências Observar fenómenos naturais 

Aplicar conhecimento matemáticos de trigonometria 

Pesquisar dados na internet 

Duração 50 minutos (aula sobre eclipses) 

100 minutos (cálculo da altura de uma montanha 

na Lua) 

Recursos Internet – Google Moon – calculadora - régua 
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Pesquisa na internet o tamanho e as distâncias seguintes. 

Supõe que queremos fazer um esquema do nosso sistema solar. Precisamos de encontrar 
uma escala para o esquema. Tomemos a medida de 1 mm como raio da Lua. Agora calcula 
todos os outros tamanhos e distâncias. 

Será possível fazer um esquema à escala se incluirmos o Sol, a Lua e a Terra? Sim/Não 

Porquê? 

O raio da Terra é ……. vezes maior que o raio da Lua. O raio do Sol é ……. vezes maior do 
que o raio da Terra. 

A distância do Sol à Terra é …… vezes a distância da Terra à Lua. 

 

O SOL – A LUA – A TERRA 
 

Introdução 
 

Como um eclipse lunar vai ocorrer durante o nosso projeto internacional e como Wargentin era um 
astrónomo, pensamos que precisávamos de estudar este fenómeno com mais detalhe. Mas antes 
de começar, gostaríamos de olhar para o nosso sistema solar e para o seu tamanho. 

 

 
 
 
 

Raio do Sol km 
Raio da Terra km 
Raio da Lua km 
Distância média entre a Terra e o Sol km 
Distância média entre a Terra e a Lua km 

 
 
 
 
 

Raio do Sol cm 
Raio da Terra cm 
Raio da Lua 0.1 cm 
Distância média entre a Terra e o Sol cm 
Distância média entre a Terra e a Lua cm 

Atividade 1 
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Visibilidade de um objeto 

Quando uma fonte luminosa emite luz sobre um objeto cria uma sombra atrás dele. Um objeto é 
visível para um observador quando emite luz, ou quando reflete a luz de uma fonte luminosa. 

No desenho abaixo, podes ver como um objeto reflete a luz de uma fonte luminosa e, portanto, 
fica visível para o observador. A linha “Objeto-Observador” demonstra isso. 

 

 

 

Eclipses totais do Sol e da Lua 
Ocorrem eclipses solares na Lua Nova, quando o Sol-Lua-Terra se encontram alinhados. A Lua e 
a Terra, no entanto, não se movem no mesmo plano em torno do Sol. Por essa razão não temos 
eclipses solares a cada Lua Nova. 

Um eclipse solar total só pode ser observado numa pequena região da Terra. Esta é a área que 
está na sombra central (umbra) da Lua. Áreas na Terra que estão na penumbra experimentam um 
eclipse solar parcial. 

 
 
 

Objeto 

Fonte luminosa 

Observador 

Atividade 2 

Explora uma aplicação que te permita reposicionar a fonte luminosa, o objeto e o observador 
para descobrires quando o objeto fica visível para o observador ou não. 
http://seilias.gr/erasmus/html5/shadow/shadow.html 

Eclipse total 

Umbra 

Penumbra 

Eclipse parcial 
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Ocorrem eclipses lunares na LuaCheia, quando o Sol-Lua-Terra se encontram alinhados. A Lua e 
a Terra, no entanto, não se movem no mesmo plano em torno do Sol. Por essa razão não temos 
eclipses lunares a cada Lua Cheia. 

Os eclipses lunares podem ser observados de qualquer lugar na Terra em que seja noite. 

Quando a Lua passa pela penumbra da Terra, a Lua cheia fica um pouco mais escura. Um eclipse 
lunar total ocorrerá quando a Lua, na sua totalidade, passar pela sombra central da Terra (umbra). 
Durante um eclipse lunar total, a lua não escurece completamente, mas obtém um tom vermelho. 

Se apenas uma parte da Lua atravessar a sombra central (umbra), observamos um eclipse lunar 
parcial. 

 

 

 

 
Para criar uma representação ainda mais realista, criamos uma terceira aplicação. Os eclipses 
não são fenómenos bidimensionais, mas tridimensionais, consequentemente, a sombra central 
(umbra) não é um triângulo, mas um cone. No desenho bidimensional acima, parece que a Lua 
está na sombra da Terra, mas na realidade isso pode não ser o caso, a posição da Lua pode estar 
atrás ou até mesmo na frente da sombra em forma de cone. E, contudo, pode não haver nenhum 
eclipse lunar. 

É por essa razão que um aplicação a 3D oferece uma representação mais precisa do eclipse. 
 
 
 

Atividade 3 

Explora uma aplicação que te permita reposicionar a localização do Sol, da Lua e da Terra, de 
forma a poderes criar os teus próprios eclipses lunares e solares. 
http://seilias.gr/erasmus/html5/eclipse/eclipse.html 
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Observando um eclipse solar e um eclipse lunar 

 
Ao longo de um ano temos a oportunidade de observar, num dado local, entre dois a cinco 
eclipses solares ou lunares. A quantidade de um influencia o número do outro. Quatro é o número 
mínimo de eclipses que podemos observar num ano o que perfaz dois eclipses solares e dois 
lunares. 

No máximo, podemos observar sete eclipses num ano. Isso poderia ser dois eclipses solares e 
cinco lunares, três eclipses solares e quatro lunares, quatro eclipses solares e três lunares ou 
cinco eclipses solares e dois eclipses lunares. 

Quando te propões assistir a um eclipse solar precisas de ter muito cuidado. Utiliza sempre um 
par de óculos próprios para a observação ou constroi os teus próprios. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PMPBWLSYKaw 

 

 

Atividade 4 

Explora uma aplicação para te permitir criar o teu próprio eclipse lunar. 
http://seilias.gr/erasmus/html5/eclipse3D/eclipse3D.html 

Atividade 5 

Verifica no site https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE2001-2100.html, quantos eclipses lunares 
vai ser possível observar no século XXI. 

Quando é o próximo eclipse lunar? 

Será que o podes observar? 

Se conseguires observar um eclipse lunar, não te esqueças de tirar uma fantástica fotografia.
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A ALTURA DE UMA MONTANHA NA LUA 
 

Introdução 
 

Para calcular a altura de uma montanha lunar, precisamos de uma foto com dois lugares 
claramente reconhecíveis na Lua: a montanha, mas também a hora exata em que a foto foi tirada. 
Nessa imagem, devemos ver claramente a sombra da montanha da qual queremos calcular a 
altura. 

 
Na imagem da esquerda, vemos a cratera Wargentin. É uma cratera pouco vulgar, porque tem a 
forma de uma plataforma elevada já que quando se formou se encheu completamente de lava. 

Do lado direito temos a cratera Walther. No centro notamos uma montanha com uma sombra, o 
que é o caso da maior parte das crateras com grande diâmetro. No final desta aula, vais poder 
calcular a altura aproximada desta montanha. 

 
 

 
Calcular a escala da fotografia 
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Podes encontrar as coordenadas dos locais no Google Earth. Quando abres o Google Earth, a 
barra de ferramentas na parte superior mostra um ícone do planeta, ao clicares nele, podes alterar 
a visualização para a Lua. 

 

 
 

 
Graças ao Google Moon podemos determinar a distância entre dois pontos escolhidos. Neste 
caso a distância é de 122 km. 

 

 
Medimos a distância entre as duas posições, na imagem, agora podemos determinar a escala 
respetiva. A distância, nesta imagem, é de 9,7 cm, o que significa que 1cm equivale a 12,58 km. 
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Atividade 1 

Observa a fotografia sugerida. Nesta imagem podemos ver uma cratera com uma sombra bem 
definida, é a cratera “Walther”. 

Olha para esta cratera utilizando o link: 

https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/MOON/target 

Clica em “crater” e depois em “Refine your search”. Neste separador deves abrir “Feature 
Name” e utilizar “Walther”. Depois clica no botão “Search”. 

 
Determina as coordenadas do sopé da montanha da Lua. Verifica também o ficheiro pdf em 
“Quad”. Vai mostrar um mapa mais detalhado da área. 

Usa o Google Moon para determinar o diâmetro da cratera “Werner”, localizada à direita e 
acima da cratera “Walther”. É uma bela cratera circular. 

Verifica a tua resposta em: 

https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/MOON/target 

https://www.lpi.usra.edu/lunar/tools/lunardistancecalc/index.shtml 

Mede o diâmetro da cratera da fotografia. 

Qual é a escala da imagem? 
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Determinar a posição do Terminador no momento da foto 
 

O Terminador é a linha que separa a parte iluminada da parte escura da Lua. 
Esta linha vai alterando a sua posição com o movimento da Lua em torno da Terra. 

 
 

 
Vamos tentar determinar a localização do Terminador no dia em que a foto foi tirada. 

 
Neste caso sabemos que a foto foi tirada a 6 de setembro pelas 3.30 UT ou GMT. 
Podemos verificar a localização do terminador em tabelas como a que se segue. 

 
 

 
Esta tabela mostra a longitude da posição do Terminador em todos os dias às 0.00 UT. 
Como podes verificar, no sublinhado a vermelho, o Terminador passa de -10,5 ° para +1,7 ° de 6 
para 7 de setembro, o que significa que a Lua gira 12,2 ° em 24 horas, ou 0,508 ° a cada hora. 
Nesta tabela, um valor negativo significa que a linha de sombra está no hemisfério Este da Lua e 
um valor positivo significa que o Terminador se encontra no hemisfério de Oeste ou, por outras 
palavras, tem uma longitude Oeste. 



37 

 

 

A que horas foi tirada a fotografia? 
 

Posição do Terminador neste dia e nos seguintes. 

 

Com estes dados já podemos calcular a posição do Terminador no momento em que foi tirada a 
fotografia. 

 
Para isso vamos usar a fórmula: 

 

 

αterminador [°] : longitude do Terminador no momento da fotografia 
 

α0 [°] : longitude do Terminador no momento 0.00 UT, no dia em que a fotografia foi tirada 

Δ α [°/hora] : ângulo em graus que o Terminador se desloca numa hora 

Δt [hora] : diferença em tempo entre as 0.00 UT e o momento em que a fotografia foi tirada 

 
A nossa fotografia foi tirada às 3.30 U.T. 
αterminador = -10,5+(0,508*3,5) = -8,7° 

 
Portanto o Terminador encontra-se no hemisfério Este do globo lunar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Posição do Terminador às 0.00 U.T. 
 α0 = 

αterminador  = α0  + (Δ α * Δt ) 

Atividade 2 
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Determinar as coordenadas de um lugar na Lua em que o Sol se 
encontre na perpendicular no momento da fotografia. 

Depois de verificarmos que o Terminador se encontra a - 8.7 °, podemos calcular o ângulo que faz 
com a perpendicular do Sol: - 8,7° + 90° = 81,3° 

Portanto, no momento em que foi tirada a fotografia o Sol encontrava-se na perpendicular para a 
longitude 81.3°W da Lua. O Sol move-se num plano que não se desvia muito da linha equatorial 
da Lua. Portanto, escolhemos 0° como a latitude para local. 

Portanto o Sol encontrava-se na perpendicular no lugar de coordenadas (0°N, 81.3° W). 
 

 

Portanto, o Terminador move-se  por dia ou  por hora. 

Δ α = 

Δt = 
 

Onde se encontrava o Terminador no momento da fotografia? 
 

αterminador = α0 + (Δ α * Δt ) 

αterminador = 

O Terminador estava localizado no hemisfério  do globo lunar. 
Podes verificar esta localização em: 
http://www.lunar-occultations.com/rlo/ephemeris.htm 

 
Em “selenographic longitude of terminator” podes encontrar aproximadamente o mesmo valor 
mas simétrico a este. 

Atividade 3 

Para que lugar da Lua o Sol se encontrava na perpendicular no momento em que foi tirada a 
fotografia? 

 
Longitude: 

Local: 
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Calcular a distância angular entre a montanha da Lua e o local em 
que o Sol se encontra no zénite 

Se assumirmos que o Sol se encontra no zénite, acima do equador da Lua, ao meio-dia, a fórmula 
da trigonometria esférica fica muito simplificada. 

 

δ representa a distância angular entre dois lugares numa esfera 

xA e yA representam as coordenadas (latitude, longitude) 
da montanha na Lua (47°N, 2°W) 

 
xB e yB representam as coordenadas (latitude, longitude) 
da localização do ponto na Lua em que o Sol se encontra na perpendicular no momento da 
fotografia. (0° N,81.3°O) 

 

 

cos δ = cos (47°) cos (|81.3° – (-2) °|) 
δ = 82° 43’ 31.554” 

 
Isso permite-nos calcular a altura do Sol no local da montanha no momento da foto. 
α = 90° - δ = 7° 16’ 28.446” 

 

 

 

cos δ = cosxA cos (|yB – yA|) 

Atividade 4 

Localização da montanha (ver atividade 1): (xA,yA) = 

Localização (ver atividade 3): (xB,yB) = 

cos δ = cosxA cos(|yB – yA|) 

δ = 

Calcula a altura do Sol na montanha na fotografia. 

α = |90° - δ |= 
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Altura da montanha da Lua 
 

Acima temos um esquema simples em que h representa a altura da montanha da Lua, S o 
comprimento da sombra e α o ângulo que acabamos de determinar. 

 

 

Medimos o comprimento da sombra da montanha na fotografia; 
A sombra tem um comprimento de 1.8 cm. Portanto, na realidade, tem 22.64 km. 

 
22,64*tan (7° 16’ 28.446”) = 2,890 

 
A montanha da Lua tem 2,890 m de altura. 

 

 

Altura = comprimento da sombra * tan (Altura do Sol) 

Atividade 5 

Mede o comprimento da sombra da montanha da Lua na foto. 

Usando a escala da imagem, calcula o comprimento real da sombra. 

Calcula a altura da montanha usando a altura do Sol, da atividade anterior, e o comprimento da 
sombra da montanha. Usa a fórmula da tangente. 

Esta resposta parece-te realista? 
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