
 
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Infante D. Henrique            Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

__________________________________________________________________________________ 

Disciplina: Físico-Química               7ºX              Aula nº X           Data XX/XX/201X 

Plano de aula 

Duração da aula: 45 min                                                       

Unidade Didática: Orientação utilizando os astros. 

Material a utilizar: 3 computadores dois deles com ligação à Internet e um deles com o 

software Stellarium instalado, videoprojetor e respetivo comando. 

Sumário: Atividades práticas “Efeito e soluções da poluição luminosa”. 

 

Conteúdos/Tarefas/Estratégias 

Diálogo com os alunos sobre as matérias e conteúdos anteriores: com recurso à 

apresentação em PowerPoint da última aula recapitulando magnitude aparente das 
estrelas, magnitude limite do céu a olho nu, causas e efeitos da poluição luminosa. 

 

Definir pelos 3 grupos de alunos as 3 atividades: 

atividade 1 - “Contar estrelas” com recurso ao software Stellarium 

atividade 2 - “Iluminação pública eficiente” com recurso à simulação interativa 

constante em http://www.britastro.org/dark-skies/simulator.html 
atividade 3 – “Efeito da poluição na constelação de Orionte (Orion) em Portugal” com 

recurso à simulação interativa constante em 

http://www.globeatnight.org/learn_orionsky.html (caso o(s) aluno(s) apresente(m) 

dificuldades na utilização do computador, utilizar a atividade 3’). 

 

TPC: cada aluno redige um breve texto (duas ou três frases) com a(s) principal(ais) 

conclusão(ões) que retira da atividade efetuada e que será objeto de partilha e de 

debate na turma na aula seguinte.  

 

Observações/avaliação: 

Grelha de observação de aula. 

 

http://www.globeatnight.org/learn_orionsky.html


Magnitude aparente das estrelas  

Quanto mais brilhante é o astro, menor é 
o valor da magnitude.  

Em condições ideais – sem Lua, céu limpo, 
e bem longe de qualquer luz – o olho 
humano pode ver estrelas até valores de 
magnitude entre 6 e 7. 



Poluição luminosa 



           A poluição luminosa é provocada por iluminárias 
exteriores que iluminam para cima ou para os lados, 
tornando o céu noturno mais claro, gastando energia e 
dinheiro, contribuindo para as alterações climáticas, 
afetando os seres vivos e a qualidade de vida das 
pessoas, e impedindo as observações astronómicas. 



Existem várias maneiras de medir a poluição luminosa do céu noturno. 

Uma das maneiras mais eficazes é registar a magnitude limite do céu a 

olho nu, que corresponde ao valor da magnitude da estrela menos 

brilhante que se pode observar a olho nu.  

estrela e respetiva magnitude: 

 

Polaris ou Polar (alfa - α) – 1,95 

Kocab (beta - β) – 2,05 

Phercab (gama - γ) – 3,00 

Yildun (delta - δ) – 4,35 

Urodelus (épsilon - ε) – 4,20 

Ahfa al Farkadain (zeta - ζ) – 4,25 

Anwar al Farkadain (etá - η) – 4,95 

  

Se a estrela ζ for visível mas não a estrela η, qual a magnitude limite do céu 
a olho nu?  



Combater a poluição luminosa permitirá: 
 
- economizar dinheiro e energia;  
- diminuir as emissões de gases de efeito estufa; 
- melhorar a segurança para os motoristas e pedestres; 
- beneficiar os habitats dos animais; 
- e preservar a noite estrelada... 



http://www.youtube.com/watch?v=nb7eryzSBno&feature=youtu.be 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nb7eryzSBno&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=nb7eryzSBno&feature=youtu.be


http://www.need-less.org.uk/ 

http://www.britastro.org/dark-skies/simulator.html 

http://dsr.nuclio.pt/ 

http://www.globeatnight.org/learn_orionsky.html 

Fontes de informação: 



Atividade 1 - “Contar estrelas” com recurso ao software Stellarium 
 
Objetivos: Verificar o efeito da poluição na observação das estrelas. 
 
Instruções: 
-Entrar no programa Stellarium 
-Configurar para observação em Repeses, Viseu, Portugal no dia 21/10/2013 pelas 21 horas 
-Observar o efeito no número de estrelas visível considerando diferentes “poluição visual” 9, 8, 7 
até 1  
 

  
 

  
 
Resultado: Completar os espaços em branco da tabela e enviar o resultado obtido para o email 
da disciplina. 
 

poluição visual 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

nº de estrelas          
magnitude da estrela 
mais brilhante 

         

magnitude da estrela 
menos brilhante 

         

 
 
 
 
  
  
 
 
 
  



Atividade 2 - “Iluminação pública eficiente” com recurso à simulação interativa constante em 

http://www.britastro.org/dark-skies/simulator.html 

Objetivo: Iluminar a área marcada de forma mais eficiente (menor número de candeeiros com a 
luminária mais adequada) verificando o efeito no céu noturno. 
 

 
 
Instruções: 

-Entrar em http://www.britastro.org/dark-skies/simulator.html 
-Clicar em  large (1600x1200)  
-Clicar uma vez para colocar uma luz na cena 
-Clicar sobre a lâmpada para alternar entre a luz globo, uma luz de meio corte, uma luz de corte 
completo, ou para remover a luz 
-Segura o cursor sobre uma lâmpada para movê-lo para um novo local ou para aumentar/diminuir 
o tamanho do poste de iluminação 
 

 
 
 
Resultado: Registar as observações efetuadas (nº de candeeiros, iluminária escolhida e efeito da 

iluminação no céu noturno) no caderno diário. Enviar o resultado obtido (Ctrl+Alt+PrtSc) para o 
email da disciplina. 
 
 
  

http://www.britastro.org/dark-skies/simulator.html


Atividade 3 – “Efeito da poluição na constelação de Orionte (Orion) em Portugal” com recurso à 
simulação interativa constante em http://www.globeatnight.org/learn_orionsky.html 
 
Objetivo: Verificar o efeito no céu noturno da poluição luminosa. 

 
Instruções: 

-Entrar em http://www.globeatnight.org/learn_orionsky.html 
-Clicar em  Portugal (no mapa) e em Orion (na palavra) 
-Observar o efeito no número de estrelas visível considerando diferentes “magnitude” 7, 6, 5 até 0  
 

 
 
 
Resultado: Completa no caderno diário as seguintes frases: 
 
“Eu observo ____ estrelas de magnitude inferior a 0, ____ estrelas de magnitude inferior a 1, 

____ estrelas de magnitude inferior a 2, ____ estrelas de magnitude inferior a 3, ____ estrelas de 

magnitude inferior a 4, ____ estrelas de magnitude inferior a 5, muitas estrelas de magnitude 

inferior a ______ e muitíssimas estrelas de magnitude inferior a _____. 

O céu noturno observado pelos habitantes de uma grande cidade pode ser o de magnitude ____ 

e numa aldeia pequena com poucos candeeiros nas ruas pode ser o de magnitude ______. 

Eu gosto mais de ver o céu conforme o desenho da figura com o número _______.” 

  

http://www.globeatnight.org/learn_orionsky.html
http://www.globeatnight.org/learn_orionsky.html


Atividade 3’ – “Efeito da poluição na constelação de Orionte (Orion) em Portugal”  
 
Objetivo: Verificar o efeito no céu noturno da poluição luminosa. 
 
Instruções: Observar as imagens seguintes: 
 

      
 

         
 

      
 
 
Resultado: Completa as seguintes frases: 

 
“Eu observo ____ estrelas de magnitude inferior a 0 (as estrelas mais brilhantes no céu), ____ 

estrelas de magnitude inferior a 1, ____ estrelas de magnitude inferior a 2, ____ estrelas de 

magnitude inferior a 3, ____ estrelas de magnitude inferior a 4, ____ estrelas de magnitude 

inferior a 5, muitas estrelas de magnitude inferior a ______ e muitíssimas estrelas de magnitude 

inferior a _____(todas as estrelas do céu). 

O céu noturno observado pelos habitantes de uma grande cidade pode ser o de magnitude ____ 

e numa aldeia pequena com poucos candeeiros nas ruas pode ser o de magnitude ______. 

Eu gosto mais de ver o céu conforme o desenho da figura com o número _______.” 


