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Resumo 
 

 Este trabalho foi realizado para dar a conhecer ao público os dados geofísicos 

recolhidos no IGUP. A recolha e partilha dos mesmos será realizada pelos aparelhos 

instalados neste local em tempo real.  

Estes dados deverão ser partilhados através da página online já definida de 

modo a que a sua interpretação pelo público em geral seja realizada de forma simples 

e prática. 

 

Palavras chave: IGUP, dados, sismógrafo, magnetómetro, imagem satélite, estação 

meteorológica, partilha de dados  
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Abstract 
 

This dissertation was elaborated as a means to give the general population 

access to the geophysical data gathered in IGUP. The gathering and sharing of said data 

will be done by geophysical devices in this place in real time. 

This data will be shared trough an online page, previously defined so as that its 

interpretation by the general population be done in practical and effective way. 

 

Keywords: IGUP, data, seismograph, magnetometer, satellite image, weather station, 

data sharing  
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1.Introdução 

 

Este relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular de “Dissertação” 

introduzida no segundo ano do Mestrado em Geologia na Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto e tem como título “Tratamento e interpretação de dados 

meteorológicos, sismológicos e de campo magnético do IGUP para divulgação online”, 

sendo orientada pelo professor Rui Miguel Marques Moura e coorientada pela 

professora Helena Maria Sant'Ovaia Mendes da Silva. 

2.Objetivos 

 

O Instituto Geofísico da Universidade do Porto (IGUP) tem um grande potencial 

para fazer a partilha de informação sismológica, magnética e climatológica uma vez que 

possui todo o equipamento necessário para a recolha deste tipo de dados. Para levar a 

cabo esta partilha, seguem-se os seguintes objetivos: 

 

o Compreender e interpretar os dados obtidos a partir dos aparelhos de recolha 

de dados geofísicos e climáticos do Instituto geofísico da Universidade do Porto 

nomeadamente: Sismógrafo, Magnetómetro, Estação meteorológica e imagens 

obtidas por satélites para fins climáticos; 

o Converter os dados obtidos para um formato que seja possível utilizar numa 

plataforma online; 

o Apresentar toda a informação online de modo a permitir uma fácil compreensão. 
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2.1. Introdução 

 

O Instituto Geofísico da Universidade do Porto (IGUP) foi outrora o observatório 

Meteorológico da Serra do Pilar que foi fundado em 1883 e posteriormente, em 1885, 

instalou-se, como Posto Meteorológico e Casa Magnética da Cidade do Porto, também 

conhecido mais tarde por Observatório Princesa D. Amélia, num prédio da Rua 

Rodrigues de Freitas e teve como diretor o Capitão-de-Fragata José Maria Ferreira. 

Todavia, desde 1854, existia neste local um posto subsidiário do Observatório 

Meteorológico Infante D. Luiz, situado na Escola Politécnica de Lisboa, com o 

compromisso de estudar a meteorologia e climatologia local, indicando assim aos 

navegantes e pescadores as previsões climáticas. 

Em 1901 foi associado à Academia Politécnica do Porto, e ficou conhecido a 

partir de 1910 como Observatório Meteorológico da Serra do Pilar. No ano seguinte, 

1911 passou para a dependência da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 

Começou a colaborar com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica em 

1946, o que se estendeu por várias décadas até à atualidade, continuando a colaborar 

com o IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para esse efeito, existe no 

IGUP uma estação meteorológica automática (EMA). 

 Colabora também com o IPMA na monitorização sísmica, pois faz parte da rede 

sísmica nacional. 
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O IGUP (Figura 1) foi recentemente recuperado para usufruir de todas as suas 

potencialidades, como centro para investigação e divulgação, tirando proveito de todos 

os instrumentos funcionais. É possível atualmente visitar a estação sísmica e também 

uma exposição com diferentes objetos ligados à exploração espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IGUP está situado na cidade de Vila Nova de Gaia, numa localização 

privilegiada com vista para a cidade do Porto a 90 metros de altitude (Figura 2). 

Figura 2 - IGUP (Instituto Geofísico da Universidade do Porto). 

Figura 3 - Localização IGUP. 
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2.2. Missão atual 

 

O IGUP contém na sua história e arquivos muita informação de importância 

científica e cultural, adquirida ao longo de mais de um século na cidade do Porto. 

Atualmente, o IGUP tira proveito de todas as suas potencialidades podendo 

apoiar a investigação em áreas dos riscos naturais, da sismologia, e da climatologia 

aproveitando todo o historial de dados recolhidos nas últimas décadas para detetar 

eventos periódicos por exemplo. Para além disso, pode intervir na área da divulgação 

científica e da formação através de visitas guiadas dirigidas a alunos do 2º e 3º ciclos 

do ensino básico e do secundário. 

Tem em funcionamento instrumentos para a aquisição de dados magnéticos, 

sísmicos, meteorológicos e climáticos. Estes dados poderão ser utilizados na medição 

de variáveis que intervêm na estimativa de perigosidade e risco sísmico, alertas e riscos 

meteorológicos e riscos radiológicos. Tem então potencial para se num polo de 

investigação no domínio dos riscos o qual poderá contribuir com estudos, dados e 

parâmetros para a sociedade civil e comunidade científica. 

Oferece ainda uma exposição com objetos originais ligados à exploração 

espacial com interesse para a sociedade e em especial para um público mais curioso 

do espaço (Figura 3). 

Figura 4 - Objetos ligados à exploração espacial. 
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3.1. Introdução 

 

Ainda hoje, a origem do campo magnético da Terra é bastante discutida. 

Contudo, a teoria mais aceite é que o Planeta Terra detenha um núcleo externo em 

estado líquido, composto por ferro e níquel, e devido à sua fluidez, este núcleo 

encontra-se em movimento gerando correntes elétricas que, por sua vez, geram um 

campo magnético.  A forma deste campo magnético é aproximadamente a mesma 

causada por um íman. O centro deste campo magnético está localizado perto do centro 

da Terra e alinhado sub-paralelamente ao eixo geográfico.  

A intensidade do campo terrestre é habitualmente expressa em unidades S.I., 

nanotesla (nT) ou gamma (γ): 1 γ = 1nT = 10-3 μT. O campo magnético gerado é uma 

enorme barreira que protege o planeta de partículas cósmicas e, sem este escudo, 

a vida não seria viável (Figura 4). 

 

O campo magnético terrestre pode ser medido na superfície com a utilização de 

magnetómetros (Figura 5). Estes aparelhos são sensíveis a pequenas variações 

magnéticas. Como os materiais geológicos têm propriedades magnéticas diferentes 

dependendo da sua formação e composição, é possível aplicar à geologia estudos 

magnéticos.  

 

Figura 5 - Ilustração do campo magnético terrestre. 
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Um componente geológico como o ferro, por exemplo, pode ser magnetizado 

através de um processo natural ou antrópico, fazendo com que se crie um campo 

magnético. A superfície da crusta terrestre tende a apresentar um magnetismo mais 

elevado e vai diminuindo com a profundidade, devido à sua exposição solar, atmosfera 

e atividade humana. 

Os objetos antrópicos que contêm ferro ou aço geralmente são altamente magnéticos 

e, localmente, podem causar grandes anomalias até vários milhares de nT.  

As medições magnéticas são usadas para mapear e/ou localizar objetos, 

antrópicos (exemplo: antiguidades) ou naturais (exemplo: jazigo). A determinação e 

aplicabilidade destes métodos deve ser feita por um geofísico. A modelagem e 

incorporação de informações auxiliares podem ser necessárias para produzir um plano 

de trabalho adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6 - Recetor magnetómetro IGUP. 
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3.2. Teoria 

 

O campo magnético da Terra é dominante na maioria das medições na superfície 

da Terra. A intensidade total do campo da Terra varia consideravelmente consoante a 

localização onde é realizada a medição.  

A magnetização induzida refere-se à ação do campo magnético no material, 

fazendo com que o próprio material atue como um íman. O campo causado por este 

material é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético local e à 

capacidade do material para o alterar, esta propriedade é vulgarmente denominada por 

suscetibilidade magnética (do material). A magnetização induzida é igual ao produto 

entre o volume de suscetibilidade magnética e o campo indutor da Terra: I = kF, onde: 

k = suscetibilidade magnética do volume (sem unidade) 

I = magnetização induzida por unidade de volume 

F = intensidade do campo magnético da Terra em tesla (T) 

 

Para a maioria dos materiais, k é muito inferior a 1 e, na verdade, geralmente é da ordem 

de 10−6 para a maioria dos materiais rochosos. A exceção mais importante é a 

magnetite cuja suscetibilidade é de cerca de 0,3. Do ponto de vista geológico, a 

magnetite e sua distribuição determinam as propriedades magnéticas da maioria das 

rochas. 

Existem outros minerais magnéticos importantes na prospeção mineira, mas a 

quantidade e a forma da magnetite presente na rocha determinam a forma como a 

maioria das mesmas responde a um campo indutor. O ferro, o aço e outras ligas 

ferromagnéticas têm suscetibilidades de uma a várias ordens de grandeza maiores do 

que a magnetite. A exceção é aço inoxidável, que tem uma pequena suscetibilidade. 

Alguns testes em materiais rochosos mostraram que uma rocha contendo 1 por 

cento de magnetite pode ter uma suscetibilidade na ordem dos 10−3 (cerca de 1000 

vezes maior do que a maioria dos materiais rochosos sem magnetite). Na Tabela 1 

apresentam-se valores comuns para materiais rochosos. O intervalo de valores dados 

para cada amostra geralmente depende da quantidade de magnetite na rocha. 

 



FCUP 

Tratamento e interpretação de dados meteorológicos, sismológicos e de campo magnético do IGUP 
para divulgação online 

32 

 

 

 

 

Tabela 1- Suscetibilidade magnética aproximada de alguns tipos de rocha. 

Suscetibilidade magnética aproximada de alguns tipos de rocha  

Tipos de rocha Suscetibilidade (k) 

Rocha ultrabásica alterada 10−4 a 10−2 

Basalto 10−4 a 10−3 

Gabro 10−4 

Granito 10−5a 10−3 

Andesito 10−4 

Riólito 10−5a 10−4 

Rochas metamórficas 10−4 a 10−6 

Maioria das rochas sedimentares 10−4a 10−5 

Calcário 10−6 

Xisto 10−5a 10−4 

 

3.3 Magnetómetro do IGUP 

  

No recinto do IGUP está instalado um magnetómetro (Fluxgate), de 3 

componentes da marca “SAM”. O local da sua instalação foi estudado para que as suas 

medições tivessem o mínimo de interferência com as estruturas metálicas circundantes. 

Os dados são recolhidos continuamente e armazenados em suporte digital no formato 

tipo ASCII (texto). 
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Capítulo IV - Sísmica  
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4.1. Introdução 

 

Os métodos sísmicos são os levantamentos geofísicos mais comumente 

conduzidos para investigações de engenharia. A maioria dos estudantes de geofísica 

aprende as analogias das leis óticas com a propagação da onda sísmica. A refração 

sísmica fornece aos engenheiros e geólogos o mais básico de dados geológicos através 

de procedimentos simples com equipamentos comuns. 

4.2. Ondas sísmicas 

 

Qualquer vibração mecânica é iniciada a partir de uma fonte e viaja para o local 

onde é sentida. Na fonte, há uma libertação de energia em todas as direções. Esta 

energia passa facilmente de um meio para outro (de sólidos para líquidos ou gases e 

vice-versa). Já no vácuo não é possível a deslocação de ondas mecânicas vibratórias, 

enquanto que as ondas eletromagnéticas transitam neste meio. Existem dois tipos 

principais de ondas sísmicas: ondas corpo, que passam pelo volume de um material e, 

ondas de superfície, que existem apenas perto de um limite. 

4.2.1. Ondas corpo 

 

• As ondas que viajam mais rapidamente relativamente a todas as ondas sísmicas, 

são ondas com movimento compressivo/distensivo ao longo da direção de propagação, 

vulgarmente chamadas primárias (ondas P). As ondas P viajam através de todos os 

meios que suportam ondas sísmicas. 

• O segundo tipo de onda para atingir um ponto através de um corpo é chamada 

onda secundária ou transversal ou de cisalhamento (onda S). As ondas S viajam mais 

lentamente do que as ondas P em sólidos e têm movimento de partículas perpendicular 

à direção de propagação, podendo comparar-se ao movimento de uma corda como uma 

velocidade de deslocamento ao longo do seu comprimento. Estas ondas transversais 

só viajam num material que tenha resistência ao cisalhamento. As ondas S não 

progridem em líquidos e gases, porque esses meios não possuem resistência ao 

cisalhamento. 

As ondas S podem ser produzidas por uma fonte de tração ou pela conversão 

de ondas P em limites. O deslocamento de partículas dominante é vertical para ondas 
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SV viajando num plano horizontal. O deslocamento de partículas é horizontal para as 

ondas SH que viajam num plano vertical. 

As ondas de corpo elásticas que passam através de meios isotrópicos 

homogêneos têm equações de movimento bem definidas (Grant e West, 1965). Pode 

ser determinada a velocidade destas ondas utilizando essas equações. Basicamente, 

com levantamentos de campo podem obter velocidades das ondas, VP e VS, as 

velocidades são em unidades de comprimento por tempo, usualmente metros / segundo 

(m / s). As propriedades do meio isotrópico homogêneo de Young ou módulo de 

elasticidade (E), módulo de cisalhamento (G), a relação de densidade (pb) ou Poisson 

() podem ser determinadas, se VP e VS forem conhecidos. As unidades dessas 

medidas são: módulos de pressão, geralmente na unidade Pascal (Pa); densidade em 

massa por volume, gramas / metro cúbico (g / m3); e, , sem dimensões. Simplificando 

a equação de Grant e West, tem-se: 

 = [(VP/VS)²-2]/{2[(VP/VS)² -1]} 

E = pbVP² (1-2)(1+)/(1-)  

G = E/[2(1+)]  

pb = G/VS² 
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Na seguinte tabela é apresentado os valores de VP e pb (seco) em alguns 

materiais.  

Tabela 2 - VP e pb (seco)em alguns materiais. 

 

  

Material VP  (m/s) pb (seco) v 

Ar 330   

Marga húmida 300-750   

Areia seca 450-900 1.6-2.0 0.3-0.35 

Argila 900-1800 1.3-1.8 ~0.5 

Águas rasas 1430-1490 1.0  

Areia solta saturada 1500   

Tilito 1700-2300 2.3  

Rocha   0.15-0.25 

Rocha ígnea ou metamórfica erodida 450-3700   

Rocha sedimentar erodida 600-3000   

Xisto 800-3700   

Arenito 2200-4000 1.9-2.7  

Rocha metamórfica 2400-6000   

Basalto (não alterado) 2600-4300 2.2-3.0  

Dolomito e Calcário 4300-6700 2.5-3.0  

Granito (não alterado) 4800-6700 2.6-3.1  

Aço 6000   
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4.2.2. Ondas de superfície 

 

As ondas que se propagam apenas em "superfícies" ou interfaces são as ondas 

de Love e de Rayleigh. Este tipo de ondas são atenuadas rapidamente ao longo da 

superfície onde viajam e a sua velocidade é inferior à das ondas do corpo. As ondas 

Love viajam pelas superfícies dos meios em camadas, geralmente a uma maior 

velocidade do que as ondas de Rayleigh e têm um deslocamento de partículas 

semelhante às ondas SH. As ondas de Rayleigh apresentam um deslocamento vertical 

e horizontal no plano vertical de raypath (vetor normal para a frente de onda, através 

deste vetor tem-se a direção da propagação). Se se considerar um ponto ao longo do 

deslocamento de uma onda de Rayleigh, este move-se para trás, para baixo, para frente 

e para cima repetidamente numa elipse como as ondas oceânicas. 

As ondas de Rayleigh são ampliadas por osciladores harmónicos, pois o 

movimento no estado estacionário é alcançado em torno da base do bloco do oscilador. 

A medição de fase da onda permite a determinação dos comprimentos de onda para 

diferentes frequências do oscilador. Existe um procedimento para que G seja calculado 

a partir dessas medições. 

As ondas de superfície são produzidas por impactos superficiais, explosões e 

mudanças na forma de onda nos limites dos meios. As ondas de Love e Rayleigh 

também são componentes de ondas superficiais em sismos. Estas ondas de superfície 

podem ter maior energia que as ondas corpo e chegam em último lugar, após as ondas 

corpo, mas costumam produzir deslocamentos horizontais maiores nas estruturas da 

superfície logo, ondas de superfície normalmente causam mais danos por vibrações 

sísmicas. 

4.3. Teoria das ondas sísmicas 

 

Um distúrbio sísmico propaga-se a partir de um local de origem, a frente de 

pontos que definem o distúrbio de expansão é chamada de frente de onda. Em qualquer 

ponto na frente de onda, a vibração atua como uma nova fonte e causa deslocamentos 

nas posições circundantes. 
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Ao atingir um limite entre diferentes meios, a energia das ondas é transmitida, 

refletida e convertida. As propriedades dos dois meios e o ângulo em que o incidente 

raypath atinge determinará a quantidade de energia refletida na superfície, refratada 

para o material adjacente, perdida como calor e alterada para outros tipos de onda. 

Uma onda S que viaja através de uma rocha e que se aproxima de um limite com 

um lago terá uma reflexão da onda S, uma reflexão da onda P e uma possível refração 

da onda P na água do lago (dependendo das propriedades e ângulo do incidente). Uma 

vez que o limite da rocha-água se deslocará, a energia passará para o lago, mas a água 

não permite a propagação de uma onda S. Esta é refletida e afasta-se do limite com um 

ângulo normal ao que atingiu. 

No caso de uma onda P intersetar um limite entre dois tipos de rocha (de 

diferentes propriedades elásticas), pode haver pouca conversão para ondas S. A Lei de 

Snell provê os ângulos de reflexão e refração para ambas as ondas P e S e as equações 

de Zoeppritz fornecem a conversão de energia nas ondas corpo. Na rocha no lado da 

fonte (N ° 1), as velocidades são VP1 e VS1; o segundo material de rocha (Nº 2) tem 

propriedades de VP2 e VS2. Então, para a onda P incidente (P1i), a Lei de Snell fornece 

os ângulos de reflexões na pedra Nº 1 e a refração na rocha Nº 2. 

 

 

 

 

 

 

O segundo e terceiro termos da Equação acima são reflexões dentro do material 

Nº 1, o quarto e quinto termo são refrações no meio Nº 2.  

Outros fenómenos de onda ocorrem na subsuperfície. As difrações 

desenvolvem-se nos limites de meios. A dispersão ocorre devido a heterogeneidades 

no meio. Os materiais com dimensão média menor do que um quarto do comprimento 

de onda terão pouco efeito sobre a onda. Perdas de energia ou atenuação ocorrem com 

a distância da passagem das ondas. Geralmente, as ondas com frequência mais altas 

perdem energia mais rapidamente do que ondas com frequências mais baixas. 

Figura 7 – Lei de SNELL. 
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4.4. Equipamento sísmico 

4.4.1. Fontes 

 

A fonte sísmica pode ser um martelo batendo repetidamente uma placa de 

alumínio com diferentes pesos, um tiro, um oscilador harmónico, um mecanismo à base 

de água ou explosivos ou um mecanismo focal tectónico. Uma perturbação energética 

controlada é mais frequentemente chamada de "tiro", um termo arcaico da exploração 

sísmica do petróleo.  

O tipo de pesquisa determina alguns parâmetros de origem, por exemplo, para 

uma maior massa, são preferíveis fontes de frequência mais altas porque, frequências 

mais altas proporcionam comprimentos de onda mais curtos e mais precisão na escolha 

de chegadas e estimativas de profundidade. No entanto, é necessária energia suficiente 

para obter um retorno forte no final da pesquisa. 

O tipo de fonte para uma determinada pesquisa é geralmente conhecida antes 

de entrar no campo. 

4.4.2. Geofones 

 

O sensor que recebe energia sísmica é o geofone (ou hidrofone em 

levantamentos aquáticos). Esses sensores são acelerómetros ou transdutores de 

velocidade, e convertem a agitação do solo numa resposta de tensão elétrica baixa. O 

valor absoluto da aceleração das partículas não pode ser determinado, a menos que os 

geofones estejam calibrados. 

 A maioria dos geofones são sensores verticais com um eixo para receber a onda 

que viaja por baixo da superfície. Alguns geofones têm sensores de eixo horizontal para 

avaliações de ondas S ou de ondas superficiais. Os geofones triaxiais, capazes de medir 

a resposta absoluta, são usados em pesquisas especializadas. 
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4.4.3. Sismógrafos 

 

O equipamento que regista as oscilações numa sequência temporal é o 

sismógrafo. Atualmente são utilizados sismógrafos que armazenam os sinais em 

formato digital em unidades de tempo designadas pelo passo amostral (geralmente 100 

amostras por segundo). Sismógrafos mais antigos gravavam diretamente em papel. 

O sistema de sismógrafos pode ser uma elaborada mistura de equipamentos 

para desencadear ou detetar a fonte, digitalizar sinais de sismómetro, armazenar dados 

e fornecer algum nível de exibição de processamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Processamento 

 

O processamento e interpretação é variável consoante o software e equipamento 

utilizado e ainda com o nível de estudo necessário. A interpretação dos dados 

processados deverá ser feita por especialistas. 

  

Figura 8 - Obtenção de dados sismológicos IGUP (atualmente, os dados são obtidos e armazenados digitalmente). 



FCUP 

Tratamento e interpretação de dados meteorológicos, sismológicos e de campo magnético do IGUP 
para divulgação online 

42 

 

4.5 Sismógrafo do IGUP 

 

Durante o período da Guerra Fria, entre 1963 a 1993, foi instalada com 

financiamento dos Estados Unidos da América (United States Coast and Geodetic 

Survey), uma estação sísmica integrada numa rede mundial, World-Wide Standard 

Seismographic Network (WWSSN). Servia então para se conseguir ter uma cobertura 

em todo planeta de eventos sísmicos. No IGUP, durante o funcionamento desta estação, 

todos os registos sísmicos, em papel, eram enviados para os Estados Unidos da 

América (US Geological Survey em Colorado), através da respetiva embaixada. 

Os dados desta rede de sismógrafos instalada através deste programa dos EUA 

serviam para além do estudo, avaliar os testes nucleares feitos pela União Soviética 

nessa altura. Sendo assim, pode dar-se uma relevante importância geopolítica à 

estação.  

Com o final da Guerra Fria, muita informação obtida nesta estação foi tornada 

pública podendo assim ser utilizada para o estudo da sismologia Nacional.  

 Esta estação sísmica foi desenvolvida por especificação da Seismology Division 

of the US Coast and Geodetic Survey e era constituída por seis sismómetros, ou seja, 

dois sismógrafos de três componentes (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 9 - Elementos que constituem sistema WWSSN. 
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Um dos sismógrafos está munido com dois sensores horizontais (E-W e N-S) e 

um vertical do tipo Ewing-Press e da marca Sprengnether, é mais sensível a mais baixas 

frequências e é mais eficiente na deteção de eventos sísmicos mais longínquos de longo 

período (LP). O outro sismógrafo, do tipo Benioff e da marca Geotech é constituído por 

três componentes idênticos, mas é mais eficiente na deteção de eventos sísmicos mais 

próximos, de curto período (SP). Para adquirir os dados, a esta unidade incluía um 

relógio preciso de quartzo, um recetor de rádio (T.S.F) para a receção dos sinais 

horários, um controlo de calibração, e um conjunto de baterias no caso de uma falha de 

energia. 

Inicialmente os dados obtidos eram registados em papel fotográfico através de 

galvanómetros muito sensíveis e em 1988 o registo passou a ser feito em papel térmico. 

Estes registos heliográficos diários são apelidados de registos "analógicos" e são lidos 

como um livro, de cima para baixo e da esquerda para a direita, em linhas de 1 hora 

(LP) ou de 15 minutos (SP). A informação acerca da estação sismográfica, a 

componente, a amplificação, a data e a hora de início eram registados no canto superior 

esquerdo do papel. 

Nos dias de hoje, foi atualizado o modo de registo dos dados sísmicos para 

suporte digital (Figura 10) facilitando assim a interpretação (através de software 

“WinSDR”) e o armazenamento dos sinais registados é feito no formato binário 

(“sys*.DAT”). Além disso também foram atualizados os sensores, para sensores de 

banda larga mais pequenos em vez de grandes conjuntos de três sismómetros para 

cada tipo de período bem como o sinal de GPS, em vez de um recetor de rádio (T.S.F), 

para a receção do tempo de sincronização. 
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Figura 10 – Recetor digital dos dados sísmicos IGUP. 

 

Figura 10 - Sismógrafo IGUP. 
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Capítulo V - Estação Meteorológica  
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5.Estação Meteorológica 

 

No recinto do IGUP está instalada uma estação meteorológica da marca Davis 

Vantage Pro 2 (Figura 11). O local da sua instalação foi estudado para que as suas 

medições sejam as mais exatas. Os dados são recolhidos continuamente e 

armazenados em suporte digital num formato binário (“*.WLK”). Utilizando o programa 

“WeatherLink” é possível fazer a sua leitura e análise dos mesmos.  

  

Figura 11 – Estação meteorológica Davis Vantage Pro 2 do IGUP. 

Figura 12 – Equipamento de recolha de dados meteorológicos. 
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Capítulo VI - Imagem Satélite  
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6.Imagem Satélite 

 

O IGUP tem também instalada uma antena específica (“Helix Quadrifillar”) 

(Figura 13) para a receção da informação enviada pelos satélites NOAA 15, 18 e 19 

num formato de áudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes satélites meteorológicos têm uma órbita do tipo polar, o que influencia a 

regularidade da emissão da informação para o IGUP. No caso do satélite mais antigo, 

NOAA 15, lançado em 1998, está a uma altitude de 807km e o tempo de órbita são 

101.1minutos. O satélite NOAA 18 foi lançado em 2005, está a uma altitude de 854km 

e o tempo de órbita são 102.12 minutos. O mais recente satélite, NOAA 19 lançado em 

2009, está a uma altitude de 870km e o tempo de órbita são 102.14 minutos.  

 

Figura 13 - Antena para receção de imagens de satélite IGUP. 
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A informação é recebida por um recetor de sinal FM (Figura 14) da marca “emgo” 

para frequências dos 134 a 141 MHz e são apresentadas imagens num computador 

através do programa “WXtoImg” que converte a informação áudio para imagens, sendo 

possível aplicar variados filtros consoante o tipo de informação que se pretende (por 

exemplo, temperatura atmosférica, fenómenos atmosféricos, temperatura da água, 

entre outros). 

Os dados são recebidos com uma frequência de aquisição consoante a órbita 

dos satélites que é alterada pelo próprio recetor. O satélite NOAA 15 emite na frequência 

137.62 MHz, o NOAA 18 137.9125 MHz e o NOAA 19 137.10 MHz. 

Todos os dados são armazenados em suporte digital em formato de imagem. 

  

Figura 14 – Recetor de sinal FM de satélite IGUP. 
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Capítulo VII - Mapa do site do IGUP  
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7.1 Introdução 

 

A página do IGUP tem uma organização muito simples e intuitiva para que os 

seus utilizadores cheguem ao seu local de interesse com facilidade e rapidez. A página 

inicial conta com atalhos para ver as notícias, dados, equipa e contactos. Cada um 

destes espaços fica a uma distância de um clique. 

 

7.2 Páginas do site 

7.2.1 Página inicial 

 

 Na página inicial (Figura 15) dará acesso direto a todas as secções possíveis na 

página. 

  

Figura 15 - Página inicial Site IGUP. 
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7.2.2 Notícias 

 

No espaço para notícias, serão realçados eventos captados por qualquer um dos 

equipamentos disponíveis no IGUP, como mostra na Figura 16 a título de exemplo. 

  

Figura 16 - Notícia IGUP. 

“Um sismo de magnitude 4.6 foi 

hoje registado em Portugal 

Continental. Este sismo teve 

epicentro a cerca de 130 km a 

NW de Peniche pelas 07h12 

(hora local). 

Segundo fonte do IPMA foi 

sentido com intensidade máxima 

de III, ou seja, foi sentido no 

interior de casa e alguns objetos 

baloiçaram. 

No Instituto Geofísico da 

Universidade do Porto - IGUP 

também registamos este sismo e 

alguns membros da nossa equipa 

sentiram-no pessoalmente.” 

 

https://www.facebook.com/geofisico/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJp16musJ4K39DfXOoA1dhL2_W2sJl9d26rzYSaZX8d0wOmr1KpGtRVjLNobi1QX9zuC4frZsFIk7svswUYQyAHo4lKntAdGp4LbndjF5RNpWcB3MXAnTyFsbNxty2v_0rmqC_pvZJuOK-kCzHSLJaz3LK_w2HN2z1HI5w1fl0upvxzpEKvg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/geofisico/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJp16musJ4K39DfXOoA1dhL2_W2sJl9d26rzYSaZX8d0wOmr1KpGtRVjLNobi1QX9zuC4frZsFIk7svswUYQyAHo4lKntAdGp4LbndjF5RNpWcB3MXAnTyFsbNxty2v_0rmqC_pvZJuOK-kCzHSLJaz3LK_w2HN2z1HI5w1fl0upvxzpEKvg&__tn__=K-R
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7.2.3 Dados 

7.2.3.1 Meteorologia 

 

A estação meteorológica instalada no IGUP fornece dados relativos à 

temperatura (ºC), pressão atmosférica (hPa) e precipitação (mm) bem como outros 

parâmetros, tais como índice UV, velocidade (Km/h) e direção do vento, humidade (%), 

evapotranspiração (mm) e radiação solar (W/m²).  

Estes dados poderão ser observados na página do IGUP (Figura 17) através 

uma captura de ecrã copiada diretamente do programa “Weatherlink” de x em x tempo, 

uma vez que o formato dos dados recolhidos é do tipo binário (“*.WLK”) e por esta razão, 

uma página de internet não tem capacidade de os ler. Este software faz a conversão 

dos dados e gera um gráfico onde serão apresentadas todas as informações 

relativamente à meteorologia de uma forma mais prática e simples. 

Uma outra hipótese para a página de internet ler a informação da estação 

meteorológica seria converter os ficheiros “*.WLK” para ASCII (texto) mas, uma vez que 

este formato é tão específico, software para fazer a conversão é muito reduzido ou 

mesmo inexistente. 

  

Figura 17 – Dados recolhidos pela estação meteorológica do IGUP 
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7.2.3.2 Sismologia 

 

Os dados recolhidos pelo sismógrafo do IGUP são registados e armazenados 

em suporte informático. O formato dos dados sísmicos recolhidos, como é o caso da 

estação meteorológica, é binário do tipo “sys*.DAT” e mais uma vez, a leitura dos 

mesmos pela página de internet não é possível. Para a sua apresentação, poderá ser 

feita uma captura de ecrã directamente do software “WinSDR” onde são gerados 

gráficos em tempo real (como se observa na Figura 18), que serão atualizados de x em 

x tempo de forma a que toda a informação esteja atualizada.  

Mais uma vez, outra hipótese para a página de internet ler a informação do 

sismógrafo, os ficheiros “sys*.DAT” teriam de ser convertidos para ASCII (texto) mas, 

uma vez que este formato é também tão específico, software para fazer a conversão é 

muito reduzido ou mesmo inexistente. 

 

  

Figura 18 – Gráfico sísmico em tempo real. 

Sismologia IGUP 

 

Dados recolhidos pelo 

sismógrafo instalado no 

IGUP (hora local).  

(Estes dados são 

atualizados de x em x 

minutos/horas.) 

Gráficos anteriores 
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7.2.3.3 Imagem de satélites meteorológicos 

 

Como já foi dito, o IGUP recebe imagens de três satélites meteorológicos. Esta 

informação será apresentada com alguns processamentos estabelecidos, uma vez que 

são imagens e a disponibilização das mesmas, será feita consoante a sua emissão, 

realizada pelos satélites. Como se observa na Figura 20, tanto a norte como a sul 

(devido à órbita polar do satélite) observa-se ruido na imagem devido à distância que o 

satélite está relativamente ao local de receção (IGUP). 

Na página de internet (Figura 19), a apresentação destas imagens poderá ser 

feita de forma direta, uma vez que o formato das mesmas é compatível com o modo de 

leitura de uma página de internet. 

A atualização dos dados poderá não ser constante e regular, uma vez que a 

órbita destes três satélites não é igual.  

Imagem Satélite 

 

Esta imagem foi obtida pelo satélite NOAA 15 às 

17:02 (hora local).  

 

(A próxima imagem será recolhida pelo satélite 

NOAA 19 às 18:36 (hora local)). 

Imagens anteriores 

Figura 19 - Imagem satélite IGUP. 
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7.2.3.4 Campo magnético 

 

Os dados obtidos pelo magnetómetro instalado no IGUP são armazenados em 

formato ASCII (texto) sendo assim possível fazer uma leitura direta dos mesmos pela 

página de internet. Poderão ser apresentados por exemplo em gráficos (Figura 20) de 

uma forma direta e a sua atualização poderá ser feita de forma regular para que a 

informação permaneça disponível em tempo real e a sua leitura pelo público seja feita 

de uma forma simples e rápida. 

 

  

  

 

  

 

Figura 20 - Sensor campo magnético IGUP. 
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Figura 21 - Equipa IGUP. 

7.2.3 Equipa IGUP 

 

Neste espaço, é fornecida a composição equipa do IGUP.  

 

 

 

  

Constituição do Conselho Diretivo do IGUP: 
 

 

Diretora: 

• Helena Maria Sant'Ovaia; 

 

Vogais: 

• Ana Maria Rodrigues Monteiro Sousa; 
• Maria Luísa Machado Cerqueira Bastos; 
• Manuel Joaquim Bastos Marques; 
• Rui Miguel Marques Moura; 
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7.2.4 Contactos 

 

Nos contatos poderá observada a morada, número de telefone, fax e email do 

IGUP. Estas informações são fornecidas para facilitar o contacto com o público 

interessado. Desta maneira, a marcação de visitas, por exemplo, é feita de maneira 

simples e rápida.  

Figura 22 - Contactos IGUP. 
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Capítulo VIII - Ciência cidadã  



FCUP 

Tratamento e interpretação de dados meteorológicos, sismológicos e de campo magnético do IGUP 
para divulgação online 

64 

 

  



FCUP 

Tratamento e interpretação de dados meteorológicos, sismológicos e de campo magnético do IGUP 
para divulgação online 

65 

 

8.Ciência Cidadã 

 

Pode chamar-se ciência a qualquer iniciativa de caráter científico na qual se 

envolva cidadãos como participantes ativos. Este tipo de iniciativa tem vindo a tornar-se 

mais frequente no mundo da ciência e envolve cada vez mais participantes a nível um 

pouco em todo mundo.  

Já há bastante tempo que estas ações são realizadas a nível global mas, só nos 

últimos anos estão a ter reconhecimento e atingiram uma dimensão global, 

principalmente devido às facilidades da internet. 

Estas atividades podem ser realizadas de vária formas. A sua origem pode surgir 

por interesses dos investigadores que procuram colaboradores voluntários, ou nos 

cidadãos que procuram o uso do conhecimento científico para sustentarem, de uma 

forma objetiva, os seus argumentos ou terem possibilidade de confirmar ou não as suas 

preocupações. 

Como mostra a figura seguinte (Figura 23), este tipo de iniciativa pode ser 

extremamente simples, os dados são recolhidos e partilhados na Internet, 

posteriormente são descarregados e analisados por cientistas ou cidadãos. 

Basicamente as tarefas são divididas consoante o nível de envolvimento e 

conhecimento dos participantes. 

 

Figura 23 - Modelo básico do funcionamento da Ciência Cidadã. 
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Por vezes, estas iniciativas têm uma preocupação mais didática e educativa mas, 

também há iniciativas que procuram a promoção e proteção do valor de um bem, em 

regra um bem natural, como uma floresta, um território, ou uma espécie ameaçada. 

Outros procuram responder a questões de investigação fundamental, como a deteção 

de fenómenos astronómicos, ou aplicada, como estudos para combate de doenças. De 

qualquer maneira, em todos os casos, tem-se a participação ativa de cidadãos na 

recolha de dados, por vezes na análise e até no desenho dos projetos. 

A importância da ciência cidadã é reconhecida por muitos investigadores mas, 

nem todos a aceitam. 

A boa qualidade dos dados para fins científicos é essencial embora, na realidade 

isto é válido para qualquer projeto científico, havendo metodologias para melhorar a 

qualidade dos dados, reduzir o erro e garantir a validade das observações, mesmo que 

para isso se tenha que passar por simplificações de procedimentos. 

Para a comunidade científica é difícil aceitar a invasão dos cidadãos em 

domínios que eram exclusivos mas, as novas gerações de cientistas estão cada vez 

mais conscientes, familiarizados e disponíveis para transmitir e divulgar ciência. 

A nível nacional, as atividades anteriormente mencionadas têm, geralmente, 

uma participação limitada mas, noutros países, nomeadamente na Europa e Estados 

Unidos, há já uma forte organização, onde os governos apoiam estruturas que visam a 

promoção destas iniciativas que aproximam a sociedade da atividade científica. Através 

destas ações, é possível dar a conhecer à sociedade o processo para a aquisição do 

conhecimento. 

Através de um projeto onde estiveram envolvidos Investigadores da 

Universidade de Coimbra e do Museu da Ciência produziu-se o livro branco da ciência 

cidadã para a União Europeia. Este livro tem como objetivo sintetizar o que é a ciência 

cidadã e avaliar as oportunidades que se colocam com a sua expansão e consolidação. 

Os cidadãos têm um maior controlo sobre o espaço onde vivem, tendo 

possibilidade de contribuir para a resolução de problemas, graças à ciência cidadã. 
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8.1 Níveis ciência cidadã 

 

 A ciência cidadã está dividida em quatro níveis por ordem crescente de 

competências. O primeiro nível, chamado “crowdsourcing”, os cidadãos simplesmente 

coletam dados. No segundo nível, chamado “inteligência distribuída” os cidadãos já 

fazem uma interpretação de dados de uma forma básica. O terceiro nível, chamado 

“ciência participativa” os cidadãos ajudam na definição do problema e na coleta de 

dados. Por fim, no quarto nível, chamado “ciência colaborativa” o cidadão ajuda a definir 

o problema, coletar dados e analisá-los.  

 Cada nível tem um nível de dificuldade e empenho diferente, sendo que o nível 

um é o mais básico e o nível quatro é o mais complexo. Assim sendo, há muito mais 

cidadão inseridos no nível um do que no nível dois e assim sucessivamente (Figura 24). 

 

  

 Nivel 1: Cidadãos como sensores de dados.

Nivel 2: "Cientistas" amadores interpretam os dados de forma básica.

Nivel 3: Cidadão ajuda na definição do problema e na coleta dos dados.

Nivel 4: Cidadão ajuda a definir o problema, coletar dados e analisá-os.

Níveis Ciência Cidadã

Figura 24 - Níveis de Ciência cidadã. 
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8.2 Ciência Cidadã e o IGUP 

 

 Como já foi dito anteriormente, o IGUP recolhe dados meteorológicos, 

sismológicos e de campo magnético continuamente. Estes dados, uma vez partilhados 

online, poderão ser tratados e analisados pelo público interessado, promovendo 

eventualmente o estudo de eventos captados. Será possível ainda, caso se verifique 

necessidade, fazer a comparação dos mesmos com dados armazenados nas últimas 

décadas (especialmente dados meteorológicos e sismológicos).  
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Capítulo IX - Considerações finais  
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9.Considerações Finais 

 

No IGUP os aparelhos instalados estão diariamente a adquirir informação a nível 

sísmico, magnético e meteorológico. Estes dados serão processados e transformados 

para que a sua interpretação seja feita de uma forma simples num site (Figura 25) 

produzido para o efeito. Este site já foi definido, tendo em vista a publicação de 

informação online e em tempo real para o público em geral. 

  

Figura 25 - Site produzido para a divulgação da informação colhida no IGUP. 
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