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Funcionamento e traçado do RELÓGIO DE SOL
(Primeira Parte)
Luís Filipe Marques Pinto1

Resumo

O relógio de sol é muito mais do que um objecto antigo, obsoleto do ponto de vista
estritamente funcional, de valor decorativo variável e eventual interesse histórico – o seu valor
científico é inestimável. Com efeito, áreas científicas muito diversas, como a Astronomia, a
Trigonometria e a Geometria encontram no relógio de sol um campo fértil de investigação e
aplicação de conhecimentos.
Ao longo deste artigo, explica-se o funcionamento e disseca-se o traçado gráfico de
alguns tipos de relógios de sol. Embora o autor seja especialista em Geometria, no contexto
desta publicação, pareceu-lhe aconselhável evitar o recurso a conceitos específicos de
Geometria – devido à terminologia própria e ao grau de abstracção exigido – procurando
antes a aproximação à linguagem gráfica dos arquitectos. Nesse sentido, o desenho será
encarado como o fio condutor deste artigo, funcionando, simultaneamente, como instrumento
de investigação e meio de comunicação.
Revelou-se inevitável fazer uma incursão prévia à Astronomia, com o objectivo de
relembrar os principais movimentos do nosso planeta para, a partir desses conhecimentos, se
poder inferir a mecânica da esfera celeste, no que concerne ao movimento aparente do Sol.
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Abstract

The sundial is much more than an ancient device, obsolete in strictly functional terms, of
variable decorative value and possible historic interest – its scientific value is immeasurable. In
fact, various different scientific fields, like Astronomy, Trigonometry and Geometry, find in the
sundial a fertile field of research and knowledge appliance.
Throughout this article, we explain how they work and we dissect the graph path of
certain types of sundials. Although the author is a specialist in Geometry, he found it suitable
to avoid, in the context of this publication, the use of specific geometric concepts – due to
its terminology and its degree of abstraction – aiming to be closer to the architects’ graphic
language. Therefore, the drawing will be seen as the thread of this article, functioning both as
a research tool and as a mean of communication.
It turned out to be inevitable to do a previous incursion to Astronomy, with the aim of
emphasizing the main movements of our planet so that, from this knowledge, we can understand
the celestial sphere’s mechanics, with regard to the apparent motion of the Sun.
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1. Objetivo e metodologia
Todos nós sabemos que a orientação de um edifício relativamente ao percurso diário e
anual do Sol é determinante da qualidade do ambiente recriado no interior. Ora, a Gnomónica
é a ciência cujo fundamento é o próprio movimento aparente do Sol. A Arquitectura e a
Gnomónica têm em comum, pelo menos, o estudo do movimento aparente do Sol. Com efeito,
conhecimentos específicos de Gnomónica podem ser incorporados em Arquitectura, desde a
fase embrionária à fase mais avançada do projecto. Mas isto é matéria que ficará de fora do
âmbito deste artigo que é assumidamente modesto: apresentar e explicar métodos gráficos
facilmente apreensíveis pelo arquitecto que lhe permitam desenhar (e, por que não? construir)
relógios de sol.
Na sua maioria, os livros disponíveis sobre Gnomónica privilegiam a Trigonometria – em
detrimento dos métodos gráficos – na determinação das linhas de hora e linhas de declinação
dos relógios de sol, devido ao facto dos respectivos autores serem astrónomos e terem uma
formação sólida em Matemática. Contudo, na Antiguidade, a Geometria desempenhou um
papel fundamental como ferramenta operativa da Astronomia – papel que, aliás, continua a
desempenhar nos nossos dias na “Astronomia de Posição”.
Com este trabalho, pretendemos demonstrar que, através de desenhos relativamente
simples – que podem ser encarados como “plantas” e “alçados” – é possível determinar as
linhas de hora de quaisquer relógios de sol pertencentes a uma família2.
Para entender cabalmente o funcionamento do relógio de sol, é indispensável ter bem
presente o processamento dos dois principais movimentos siderais da Terra. Entre correr o
risco do leitor menos avisado ser obrigado a consultar um livro de Astronomia para apreender
o funcionamento do relógio de sol ou o leitor mais informado saltar por cima de duas ou
três páginas, por ter esses conhecimentos bem presentes, pareceu-nos claramente preferível
optar pela segunda via.
Seguindo as normas para autores, devido à extensão do artigo, fomos forçados a dividi-lo
em duas partes.

2. Movimentos aparentes do Sol
Como sabemos, a Terra gira em torno de um eixo imaginário que passa pelos pólos a
uma velocidade aproximadamente constante, expondo gradualmente a sua superfície aos
raios solares, comportando-se como um imenso relógio de sol.
Par além do movimento de rotação, a Terra também gira em torno do Sol, descrevendo
uma órbita elítica de excentricidade muito reduzida, em que o Sol ocupa a posição de um
dos focos. Devido ao facto da órbita ser elítica, a distância da Terra ao Sol varia desde 147,1
milhões de quilómetros, no periélio, e 152,1 milhões de quilómetros, no afélio. O periélio e o
afélio são os pontos da órbita terrestre mais próximo e mais afastado do Sol e ocorrem em
Janeiro e em Julho, respectivamente. A distância média da Terra ao Sol é de 149,6 milhões de
quilómetros – distância que foi adoptada como unidade astronómica.
As estações não resultam da pequena variação da distância da Terra ao Sol, como
inadvertidamente poderíamos ser levados a supor, mas da conjugação dos movimentos de
rotação e de translação. Com efeito, o eixo polar apresenta a inclinação aproximada de 66º34’
relativamente ao plano da órbita terrestre, o que origina uma variação gradual da obliquidade
2

Isto não exclui a possibilidade das outras famílias de relógios de sol poderem também ser dissecadas graficamente.
A nossa opção tem apenas a ver com o desenvolvimento excessivo do artigo que essa abordagem implicaria.
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dos raios solares relativamente à Terra, ao longo do ano, e gera as regiões climáticas e as
estações do ano (Figura 1).

Como somos solidários com a Terra, não tomamos consciência dos seus movimentos,
parecendo-nos que estamos imóveis e que são os corpos celestes exteriores a nós que giram
em torno de um eixo, no sentido contrário ao real, ou seja de E para W. É o movimento
aparente da esfera celeste, em virtude do qual nos parece que todos os corpos celestes giram
em torno de nós, quando, na realidade, é a Terra que gira em torno de si mesma e em torno
do Sol3 (Figura 2).

3

Ocorre algo idêntico quando o comboio em que nos encontramos começa a andar e, julgando-nos imóveis,
supomos ver as outras composições, as árvores e os edifícios a deslocarem-se no sentido oposto ao da nossa
marcha.
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Se o globo terrestre fosse uma esfera – o que não é rigorosamente verdade – a vertical
em cada lugar da sua superfície seria definida pelo respectivo raio4. Por outro lado, o plano do
horizonte é tangente ao globo terrestre no local do observador e é perpendicular à direcção
vertical do lugar5.
Dado que a Terra é aproximadamente esférica, a percepção da esfera celeste em geral
e do movimento aparente do Sol em particular depende do lugar da superfície terrestre onde
nos encontramos. Devido à forma e à opacidade da Terra, um observador apenas vê o Sol se
este se encontrar acima do plano do horizonte do lugar, correspondendo a inclinação do eixo
polar relativamente ao plano do horizonte à latitude geográfica do lugar (Figura 3).

A figura 4 corresponde à síntese do movimento aparente do Sol, ao longo do ano,
para um lugar de latitude F. Sv e Si assinalam as posições do Sol quando este intersecta o
meridiano ao meio-dia, portanto – nos solstícios de verão e de inverno, respectivamente. Se
representa o Sol ao meio-dia, nos equinócios. A inclinação do eixo polar relativamente ao
plano do horizonte corresponde à latitude do lugar.

Se a Terra fosse rigorosamente esférica, as verticais em todos os pontos da sua superfície definiriam todas as
direcções do espaço.
5
A orientação do plano do horizonte num determinado lugar pode ser definida pela superfície da água em repouso
nesse local. Se a Terra fosse rigorosamente esférica, a orientação do plano do horizonte em todos os lugares da
sua superfície definiriam todas as orientações do espaço.
4
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No solstício de verão, o Sol nasce em Nv e põe-se em Ov, depois de “percorrer” o arco
celeste NvSvOv. Os pontos do horizonte que correspondem ao nascimento e ao ocaso do Sol
encontram-se a NE e a NW, respectivamente e a amplitude do arco diurno é claramente maior
do que 180º – o que explica o facto da duração do período diurno ser superior a 12 horas. A
partir dessa data, os sucessivos nascimentos e ocasos do Sol vão-se aproximando da linha
E-W e a duração do período diurno – assim como a altura do Sol – vai diminuindo até ao
equinócio, quando o Sol nasce e se põe exactamente a E e a W. O arco diurno correspondente
a esse dia tem a amplitude de 180º e, por isso, a duração do período diurno é igual à do
período nocturno.
A partir do equinócio, os sucessivos nascimentos e ocasos do Sol desviam-se gradualmente
para sul, até ao solstício de inverno, altura em que o Sol nasce em Ni e põe-se em Oi, depois
de “percorrer” o arco NiSiOi, cuja amplitude é claramente inferior a 180º – o que explica o facto
da duração do período diurno ser inferior a 12 horas.
Desde o solstício de verão até ao solstício de inverno, transcorrem 6 meses,
aproximadamente, fazendo o Sol, a partir dessa data, o percurso inverso com uma duração
idêntica.
Convertendo as amplitudes dos arcos diurnos em tempo solar, obteremos graficamente
a duração dos períodos diurno e noturno6. A partir dos pontos de nascimento e do ocaso do
Sol – que são simétricos relativamente à meridiana – podemos igualmente determinar os
momentos em que o Sol desponta e se põe no horizonte7.

3. Principais componentes do relógio de sol
Geralmente, o relógio de sol tem dois componentes fundamentais: o elemento que
produz sombra e a superfície que a recebe. O primeiro é designado de gnómon e a segunda
é designada de quadrante (Figura 5). Em Gnomónica, é usual empregar-se indistintamente o
termo gnómon para designar um elemento em forma triangular ou em forma tubular, ambos
dispostos perpendicularmente ao quadrante (Figuras 5 e 6). O termo estilete tanto pode
designar a aresta do gnómon (de forma triangular), cuja sombra projectada no quadrante
assinala a hora solar, como pode designar um componente tubular – ambos dispostos
paralelamente ao eixo polar (Figuras 5 e 6).

6

7

A conversão da amplitude dos arcos diurnos em tempo solar é feita fazendo corresponder 60 minutos de tempo
a 15º de arco, dado que 24hx15º=360º.
Os desenhos que elaboramos para este artigo com a finalidade de ilustrar os movimentos siderais da Terra
correspondem a modelos teóricos muito próximos do que se passa na realidade, mas não traduzem os
movimentos da Terra com rigor absoluto, porque os movimentos da Terra são múltiplos – não se confinam
apenas ao de rotação e de translação – e interagem uns com os outros.
Em Gnomónica, é consensual o recurso a modelos teóricos que facilitam a apreensão dos conceitos e os cálculos
matemáticos – ou os traçados geométricos – mas que conduzem a resultados aproximados. Não serviria de
nada aos gnomonistas trabalharem a partir de cálculos absolutamente rigorosos, cuja obtenção seria morosa e
complexa, se incorrem em desvios maiores na construção e na utilização de um relógio de sol do que aqueles
que advêm do recurso a esses modelos teóricos simplificados.
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4. As várias famílias de relógios de sol
Os relógios de sol podem ser classificados ou agrupados de inúmeras formas, em função
do critério adoptado para o efeito. Se o critério reflectir a forma como é feita a transposição
da posição do Sol no firmamento para a superfície do quadrante, pensamos que existem,
basicamente, quatro classes, dado que os relógios de sol assinalam a hora em função:
a) do círculo horário em que o Sol se encontra;
b) da altura do Sol no firmamento;
c) do azimute do Sol ou;
d) da direcção dos raios luminosos.
14
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Cremos que existe uma pequena minoria de relógios que não se enquadram em nenhuma
das categorias propostas e que, segundo a nossa classificação, devem ser considerados
casos excepcionais.
Neste artigo, decidimos dissecar os vários géneros dos relógios de sol que se inscrevem
na classe em que a hora assinalada no quadrante depende do círculo horário em que o Sol se
encontra (alínea a). Trata-se da família mais comum de relógios de sol, que abrange relógios
de variadíssimas formas, dimensões e materiais.

5. Família dos relógios de estilo polar
Embora o movimento da Terra seja cíclico, é irregular. Contudo, o Sol encontra-se
sempre no mesmo meridiano à mesma hora solar – daí ser usual designarem-se os 24 semimeridianos de horas inteiras por círculos horários. Estes semi-meridianos têm o eixo polar
como recta comum e os respectivos planos formam entre si ângulos de 15º (15ºx24h=360ª)
– Figura 7.

A distância do eixo polar à crosta terrestre – superfície onde se colocam os relógios de sol
– representa uma ínfima parte da distância da Terra ao Sol, sendo por isso irrelevante a falta
de rigor que resulta do facto de se considerar o eixo polar em qualquer posição da superfície
terrestre, imaginando-o deslocado da sua posição original para os estilos dos múltiplos relógios
de sol que se distribuem ao longo da superfície terrestre8 (Figura 8).

8

O raio do globo terrestre mede, aproximadamente, 6 378 km e a distância média da Terra ao Sol é de 149,6
milhões de quilómetros – que representa 23 456 vezes o comprimento do raio terrestre. O raio do globo
terrestre corresponde a 0,0000426 da distância da Terra ao Sol. Por conseguinte, a falta de rigor que resulta do
deslocamento do eixo polar para a superfície da Terra, em função da distância do Sol, é apenas de 0,000000426%.
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Os relógios de estilo polar, como o nome sugere, têm o estilo paralelo ao eixo polar. Para
o estilo ser paralelo ao eixo polar, é necessário que a sua extremidade aponte para o pólo
celeste que, no hemisfério norte, se situa nas imediações da Estrela Polar.
Num relógio de quadrante horizontal, por exemplo, para o estilo ser paralelo ao eixo polar,
será necessário que a sua projecção ortogonal no quadrante corresponda à direcção N-S e
que a inclinação do estilo corresponda à latitude geográfica do lugar (Figura 9), enquanto que
num relógio de quadrante vertical virado a sul ou a norte, será necessário que o estilo defina
com o quadrante o ângulo igual à co-latitude do lugar (Figura 9).

6. Os vários géneros dos relógios de estilo polar
Existem nove géneros de relógios de estilo polar e quadrante plano que, neste trabalho,
serão agrupados em função da inclinação do estilo relativamente ao quadrante:
1 – relógio equatorial;
2 – relógio polar;
16
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3 – relógio vertical nascente ou poente;
4 – relógio horizontal;
5 – relógio vertical sul;
6 – relógio vertical norte;
7 – relógio vertical declinado;
8 – relógio inclinado orientado;
9 – relógio declinado e inclinado.
No relógio equatorial, o estilo é perpendicular ao quadrante. No relógio polar e no relógio
vertical nascente ou poente, o estilo é paralelo ao quadrante. Nos restantes seis géneros,
o estilo forma ângulos diversos com o quadrante, em função da latitude e da inclinação ou
declinação do quadrante.
Todos estes géneros de relógios se correlacionam e têm uma fortíssima afinidade entre
si, bastando desenhar um deles para podermos obter todos os outros. Na prática, o género de
relógio a que se recorre com mais frequência para obtermos os demais é o equatorial, devido
à sua simplicidade, mas pode ser qualquer um dos outros.

7. Relógio equatorial
A designação de “relógio equatorial” provém do facto do quadrante deste tipo de relógio ser
paralelo ao equador. É evidente que, sendo o estilo paralelo ao eixo polar, será perpendicular
ao quadrante.
O equatorial é o único tipo de relógio de quadrante plano em que as linhas de hora são
equiangulares, formando entre si ângulos de 15º (360º:24h=15º) – facto que confere a este
género do relógio um carácter de simplicidade, por um lado, e um carácter de universalidade,
por outro, dado que o relógio equatorial funciona em qualquer latitude, desde que seja
correctamente posicionado.
O Sol encontra-se acima do plano do equador durante o período de seis meses e abaixo
deste plano durante os seis meses seguintes9, facto que implica que os raios solares incidam
diariamente na face superior do relógio durante o período de seis meses – enquanto o Sol
se encontrar no mesmo hemisfério celeste. No período de tempo seguinte, os raios solares
não alcançarão a face superior do relógio, dado que o Sol deambulará no outro hemisfério
celeste. Se quisermos que o relógio funcione durante todo o ano, teremos de o dotar de dois
quadrantes, virando cada um deles para o pólo celeste respectivo (Figura 10).

9

Em termos astronómicos, diz-se que o Sol tem declinação positiva e declinação negativa, alternadamente. Por
convenção, a declinação do Sol é considerada positiva quando este se encontra no hemisfério norte e negativa
quando se encontra no hemisfério sul. Desde o equinócio de Março até ao equinócio de Setembro, a declinação
do Sol é positiva, nos equinócios, a declinação é nula e desde o equinócio de Setembro até ao equinócio de
Março, a declinação é negativa. A declinação do Sol está em permanente mutação, dado que este “descreve”
continuamente uma hélice na esfera celeste, ora ascendente, ora descendente.
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O número de horas a incluir na face superior do relógio equatorial deve ser determinado
de acordo com a duração do período mais longo anual de incidência dos raios solares nos
respectivos quadrantes, o que depende da latitude geográfica10 e pode ser determinado
graficamente, como se exemplifica na Figura 11. Interpretando atentamente a figura,
concluímos que, à latitude de 40º, as linhas de hora a incluir na face superior do relógio
deverão situar-se entre as 4H00 e as 20H00 (ou entre as 4H30 e as 19H30, se o relógio medir
períodos de 30 minutos). As linhas de hora a incluir na face inferior do relógio deverão situarse entre as 6H00 e as 18H00 – duração do período diurno nos equinócios – na região tropical
e nas regiões temperadas e deverá ser inferior nas regiões polares.

10

Para quem não quiser ter o trabalho de determinar o número de horas a incluir nos quadrantes, damos a seguinte
informação: nos casos em que o Sol incide no quadrante desde que nasce até que se põe, o relógio deverá
assinalar 15 horas – das 4H30 às 19H30 – entre as latitudes de 31º e 41º e deverá assinalar 16 horas – das 4H00
às 20H00 – entre as latitudes de 41º e 49º. As latitudes referidas abrangem todo o território nacional.

18
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8. Relógio polar
O quadrante do relógio polar é paralelo ao eixo polar e à direcção E-W, sendo o estilo, por
conseguinte, paralelo ao quadrante. Nestas circunstâncias, é óbvio que o quadrante e o estilo
são perpendiculares ao equador.
Na figura 12, demonstramos como se pode determinar graficamente as linhas de hora do
relógio polar. Notemos que a distância do traço (Tr) da recta definida pelo estilo à charneira de
rebatimento – recta de intersecção do plano do quadrante e do plano do equador – corresponde
à distância do estilo ao quadrante. Quanto maior for a distância do estilo ao quadrante, maior
será a distância entre as linhas de hora e a consequente resolução do relógio.
As linhas de hora do plano auxiliar do equador – tal como vimos no relógio equatorial –
definem entre si ângulos de 15º, enquanto que as linhas de hora do relógio polar são paralelas
entre si.
As linhas das 6H00, a poente, e das 18H00, a nascente, são impróprias, situando-se,
teoricamente, no infinito do quadrante. Dado que a amplitude angular, no equador, da linha
das 12H00 com a linha das 9H00 e a linha das 15H00 é de 45º, o afastamento no quadrante
entre a linha das 12H00 e as outras duas corresponde à altura do estilo (Figura 12).
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9. Relógio vertical orientado a nascente ou a poente
O quadrante vertical orientado a nascente ou a poente é paralelo ao eixo polar – tal como
o relógio polar – daí os traçados geométricos auxiliares e os respectivos quadrantes serem
muito semelhantes.
Na figura 13, demonstramos como se determina graficamente as linhas de hora do relógio
vertical orientado a nascente ou a poente.
Notemos que os relógios em causa assinalam as horas matutinas e as horas vespertinas,
respectivamente, correspondendo os sub-estiletes dos dois relógios às linhas das 6H00 e das
18H00. A linha das 12H00 é uma recta imprópria nos dois tipos de relógios, porquanto, ao
meio-dia (solar), o Sol encontra-se exactamente a sul e os raios luminosos são paralelos aos
respectivos quadrantes. Se o relógio tiver grandes dimensões, verá ampliada a sua resolução
e poderá medir períodos de 30 minutos, ou até de 15 minutos, cujas linhas se obtêm através
de rectas no plano do equador a formar entre si ângulos de 7,5º(15º:2) e de 3,75º(15º:4),
respectivamente (Figura 13).

20
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Os relógios verticais orientados a nascente e a poente – assim como o relógio polar
e o relógio equatorial – são universais, funcionando em qualquer latitude, desde que
sejam correctamente posicionados. Os restantes relógios de estilo polar, para funcionarem
correctamente, têm de ser desenhados para a latitude específica onde serão instalados.

Funcionamento e traçado do RELÓGIO DE SOL
(Segunda Parte)
10. Relógio horizontal
Através da axonometria da figura 14, tentamos evidenciar a cumplicidade existente entre
o relógio horizontal e o equatorial. No plano auxiliar que designamos por “plano equatorial”,
está representado um quadrante equatorial – em que as linhas de hora são equiangulares e
cruzam as linhas de hora do relógio horizontal ao longo da recta ri – recta de intersecção dos
planos definidos pelos respectivos quadrantes.
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Na figura 15, determinamos graficamente as linhas de hora do relógio horizontal.
Começamos por desenhar a vista poente do relógio. A recta perpendicular ao estilo representa
o plano equatorial. T é o ponto de intersecção da recta definida pelo estilo e o plano equatorial.
Este plano intersecta o plano do quadrante segundo a recta ri que, funcionando como eixo de
rotação, permite determinar o ponto T rodado sobre o plano do quadrante (Tr). A partir de Tr,
traçamos rectas a formarem entre si ângulos de 15º que cruzam o eixo de rotação em pontos
que, unidos ao centro C do quadrante, definem as linhas de hora do relógio horizontal. A
linha das 12H00 define a direcção S-N. As horas matutinas devem ser assinaladas a poente,
enquanto que as horas vespertinas devem ser assinaladas a nascente.

Chamamos a atenção para os seguintes aspectos:
a) Ao ser paralelo ao eixo polar, o estilo define com o quadrante um ângulo igual à latitude
do lugar;
b) As linhas de hora são equiangulares no plano equatorial, mas formam ângulos variáveis
no quadrante horizontal;
c) As linhas de hora intersectam-se no ponto C, que é o centro do quadrante e corresponde
ao ponto de inserção do estilo;
d) As linhas das 6H00 e das 18H00 têm a direcção E-W;
e) As linhas de hora opõem-se duas a duas, com um intervalo de 12H00, assim como
sucede com os respectivos círculos horários, na esfera celeste;
f) As linhas de hora do relógio horizontal têm dois eixos de simetria: a linha das 12H00
(meridiana) e a perpendicular, que corresponde às linhas das 6H00 e das 18H00.
Poder-se-á inscrever as linhas das meias-horas – ou até dos quartos-de-hora – se o
relógio for executado com precisão e tiver dimensões compatíveis com essa resolução. Para
tal, bastará traçar linhas auxiliares no plano equatorial a formarem entre si ângulos de 7,5º
(360º:48 meias-horas) – ou ângulos de 3,75º(360º:96 quartos-de-hora) – e unirmos os pontos
de intersecção dessas linhas com a recta ri ao centro (C) do quadrante.
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Julgamos que o horizontal é, actualmente, o género de relógio de sol mais difundido. A
sua popularidade deriva, em parte, do facto deste tipo de relógio assinalar a hora desde que o
Sol nasce até que se põe – dado que o quadrante é paralelo ao horizonte do lugar.

11. Relógio vertical sul
Antes do advento do relógio mecânico, o relógio vertical sul de estilo polar terá sido durante
muito tempo o instrumento de medição do tempo que se encontrava com mais frequência nos
aglomerados populacionais, para anunciar a hora aos transeuntes.
Na figura 16, determinamos graficamente as linhas de hora do relógio vertical sul.
Começamos por desenhar a vista nascente do relógio. A recta perpendicular ao estilo
representa o plano equatorial auxiliar. Este plano intersecta o plano do quadrante segundo
a recta ri que, funcionando como eixo de rotação, nos permite determinar o ponto T rodado
(Tr). A partir de Tr, traçamos as rectas a formarem entre si ângulos de 15º que cruzam o eixo
de rotação em pontos que, unidos ao centro (C) do quadrante, definem as linhas de hora do
relógio vertical. A linha das 12H00 é vertical e funciona como eixo de simetria.
Notemos que no relógio vertical sul o estilo define com o quadrante um ângulo igual à
colatitude geográfica do lugar.
Independentemente da latitude geográfica, o período mais longo do ano durante o qual
os raios solares incidem no quadrante vertical sul é de 12 horas, entre as 6H00 e as 18H00,
e ocorre nos equinócios11.
As linhas de hora do relógio vertical sul também podem ser determinadas a partir de
um relógio horizontal – ou de qualquer outro da mesma família – desenhado para a mesma
latitude. É precisamente isso que tentamos demonstrar na figura 17.

11

Notemos que, na primavera e no verão, embora a duração do período diurno ultrapasse as 12 horas, o Sol nasce
a nordeste e põe-se a noroeste. Por conseguinte, às primeiras e às últimas horas do dia, os raios solares não
incidem no quadrante virado a sul.
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Notemos que os estilos dos dois relógios têm de estar alinhados para obtermos o traçado
de um a partir do outro e que as linhas de hora dos dois relógios se cruzam ao longo da recta
de intersecção dos planos dos respectivos quadrantes.

12. Relógio vertical norte
O relógio vertical norte corresponde ao simétrico do seu congénere orientado a sul12. É
precisamente a correlação dos dois géneros de relógios que tentamos ilustrar na figura 18, em
que cada um é apresentado como o reverso do outro.
A partir da observação da figura 18, concluiremos que as linhas de hora do relógio vertical
N correspondem ao reverso das linhas de hora do relógio vertical S desenhado para a mesma
latitude, funcionando as linhas das 6H00 e das 18H00 como eixo de simetria relativamente às
primeiras horas do alvorecer e às últimas do entardecer.
Outro método que nos permite determinar as linhas de hora é operar com um plano
equatorial auxiliar, perpendicular ao estilo, determinar o traço do estilo nesse plano e rodá-lo
em torno da recta de intersecção do plano do quadrante e o plano equatorial (Fig. 18). Tal
como vimos a propósito do relógio horizontal e do vertical S, com centro em Tr, desenhamos
um quadrante equatorial auxiliar, cujos raios intersectam o eixo de rotação em pontos que,
unidos ao centro C do quadrante, definem as respectivas linhas de hora.

12

Analogamente, o relógio vertical E corresponde ao simétrico do relógio vertical W.
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A diferença mais significativa entre o relógio exposto a sul e o exposto a norte diz respeito
ao número de horas a incluir nos respectivos quadrantes. Na figura 19, a título de exemplo,
assinalamos com trama a porção dos paralelos diurnos da esfera celeste onde o Sol terá de se
encontrar para que os seus raios luminosos incidam no quadrante, à latitude 40º. Concluímos
que o período mais longo do ano durante o qual os raios solares incidem no quadrante ocorre
no solstício de verão, entre o ponto A (4h34m41s) e o ponto B (8h04m24s) – a nascente – e entre
o ponto C (15h55m36s) e o ponto D (19h25m19s) – a poente13.
13

As horas referidas reportam-se ao tempo solar e são determinadas em função de um ponto que corresponde ao
centro do disco solar. O ponto A e o ponto D correspondem ao nascimento e ao ocaso do Sol no solstício de verão.
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13. Relógio vertical declinado
O relógio vertical declinado, como o nome indica, dispõe de um quadrante vertical
desviado dos pontos cardeais.
O traçado deste género de relógio pode ser obtido de várias formas. Na figura 20,
recorremos a um relógio vertical sul auxiliar, desenhado para a mesma latitude. A única
condição que o relógio vertical declinado e o relógio auxiliar têm de verificar diz respeito
ao alinhamento dos respectivos estilos. Como sabemos, os traços C e C’ nos planos dos
quadrantes da recta definida pelos estilos dos dois relógios correspondem aos respectivos
centros (Fig. 20). Bastará unir os pontos de cruzamento das linhas de hora do relógio exposto
a sul com a recta ri de intersecção dos dois quadrantes ao centro C do quadrante declinado
para obtermos as linhas de hora deste último.
Na figura 20, optámos por transpor as linhas de hora do relógio vertical sul para o relógio
vertical SW através da medição das alturas dos pontos de intersecção das linhas de hora
com a recta ri (segmentos a, b, c, etc.). Notemos que a linha das 12H00 – intersecção do
quadrante com o meridiano do lugar – conserva-se vertical no relógio declinado, mas perde a
função de eixo de simetria que tinha no relógio vertical sul. Como é natural, um relógio vertical
declinado SW deve assinalar mais horas vespertinas do que um relógio vertical sul.

Na mesma figura, através da rotação do plano do gnómon sobre o plano do quadrante,
logramos obter a verdadeira grandeza do gnómon do relógio vertical declinado.
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14. Relógio inclinado orientado
O quadrante de um relógio inclinado orientado é oblíquo relativamente ao horizonte e à direcção
vertical do lugar, mas encontra-se alinhado pelos pontos cardeais. Na figura 21, exemplificamos
como podemos determinar as linhas de hora de um relógio cujo quadrante apresenta a inclinação
de 20º, relativamente ao plano do horizonte, e se encontra virado para sul.
Se um relógio com as características atrás referidas for instalado à latitude 40ºN, o estilo
apresentará a inclinação de 20º relativamente ao quadrante14. Por essa razão, as linhas de hora
deste relógio poderiam ser determinadas operando como se se tratasse de um relógio horizontal
para a latitude 20ºN ou, em alternativa, como se se tratasse de um relógio vertical S ou N, para
a latitude 70ºN15. Contudo, optámos por recorrer a um relógio horizontal auxiliar desenhado para
a latitude 40ºN (Fig. 21). O relógio inclinado e o relógio horizontal têm os estilos alinhados e os
planos definidos pelos respectivos quadrantes intersectam-se na recta ri. As letras C e C’ foram
atribuídas ao centro do quadrante inclinado e ao centro do quadrante horizontal, respectivamente.
Prolongam-se as linhas de hora do relógio horizontal até cruzarem a recta ri’. Por medição dos
segmentos a, b, c, etc., transferimos esses pontos para a recta ri e unimos os mesmos ao centro
C, obtendo as linhas de hora do relógio inclinado orientado (Fig. 21).

14
15

Neste caso, a inclinação de 20º do estilo corresponde à diferença entre a latitude e a inclinação do quadrante.
Notemos que se o estilo definir um ângulo de 20º com o quadrante horizontal, definirá um ângulo de 70º (90º-20º)
com o quadrante vertical S ou N.
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O facto do relógio incinado orientado ter dois eixos de simetria, com as direcções N-S e
E-W, respectivamente, contribui para abreviar e conferir mais rigor ao traçado do quadrante.
Através da vista poente da esfera celeste (Fig. 22), concluímos que o período útil anual
mais longo do relógio ocorre no solstício de verão, entre as 5h23m19s, a nascente, e as
18h36m19s, a poente16.

15. Relógio declinado e inclinado
Como o nome sugere, o quadrante do relógio declinado e inclinado encontra-se desviado
dos pontos cardeais e é inclinado relativamente ao horizonte.
Na figura 23, recorrendo a um relógio horizontal auxiliar desenhado para a latitude de
40ºN, logramos obter as linhas de hora de um relógio declinado e inclinado. Como podemos
ver na figura, o relógio cujo traçado pretendemos determinar apresenta a declinação de 30ºSW
(d=30ºSW) e a inclinação de 80º (i=80º). Começamos por alinhar os estilos dos dois relógios,
que intersectam os quadrantes nos respectivos centros (C e C’). Em seguida, determinamos
a recta ri de intersecção dos (planos dos) quadrantes. Prolongamos as linhas de hora do
relógio horizontal até cruzarem a recta ri e unimos os pontos de intersecção com o centro C
do quadrante, obtendo as linhas de hora do relógio declinado e inclinado.
Na mesma figura, através da rotação do plano do gnómon sobre o plano do quadrante,
logramos obter a verdadeira grandeza do gnómon do relógio declinado e inclinado.

16

Se quisermos determinar os momentos precisos em que os raios solares começam e deixam de incidir no
quadrante, devemos desenhar o respectivo paralelo diurno – tal como fizemos na figura 19 – determinar o ângulo
horário do Sol e, em seguida, converter esse ângulo em tempo solar.
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16. Afinidade entre os vários géneros de relógios de sol
Os vários géneros de relógios de estilo polar têm uma grande afinidade entre si, ao
ponto de, em determinadas circunstâncias, se transmutarem uns nos outros17. Para ilustrar
essa afinidade, a título de exemplo, representamos vários quadrantes do relógio horizontal,
fazendo variar a latitude de dez em dez graus. Com a ajuda da figura 24, podemos constatar
que o relógio horizontal se transforma no relógio polar, no equador, e se transforma no
relógio equatorial, nos pólos. Isto deve-se ao facto de o estilo ser paralelo e perpendicular ao
quadrante no equador e nos pólos, respectivamente.

17 O que sucede, basicamente, é que as linhas de hora coincidem se os quadrantes estiverem orientados para
os pontos cardeais e se a inclinação do estilo relativamente ao quadrante for a mesma. É por isso que o relógio
horizontal desenhado para a latitude 10º é semelhante ao relógio vertical sul (ou norte) desenhado para a latitude
80º; o relógio horizontal desenhado para a latitude 20º é semelhante ao relógio vertical sul (e norte) desenhado
para a latitude 70º, etc.
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17. Tempo solar e hora legal
O tempo solar tem por base o movimento aparente do Sol. O dia solar corresponde ao
intervalo de tempo que decorre entre duas passagens consecutivas do centro do disco solar
no meridiano do lugar e o sistema de tempo cadenciado por esse fenómeno designa-se de
tempo solar aparente.
A duração do dia solar não é constante devido a dois factores:
a) O movimento anual aparente do Sol processa-se no plano da eclíptica, enquanto que
o ângulo horário do Sol é medido no equador, cujo plano é inclinado relativamente ao
da eclíptica;
b) O movimento aparente do Sol não tem velocidade constante devido ao movimento
de translação da Terra ser mais rápido no periélio, de acordo com a lei das áreas de
Kepler18.
As irregularidades do movimento do sol verdadeiro são corrigidas através da admissão
de um astro fictício – o sol médio – o qual supostamente se desloca de forma uniforme no
equador. A diferença entre o tempo solar aparente (TSA) – obtido a partir do movimento
aparente do sol verdadeiro – e o tempo solar médio (TSM) designa-se por equação do tempo
(ET). A equação do tempo indica, para cada dia do ano, a diferença, em minutos e segundos,
entre a posição real do Sol na eclíptica – tempo solar aparente – e a posição fictícia que ele
teria no equador celeste, se o eixo polar fosse perpendicular à eclíptica, se a órbita terrestre
correspondesse a uma circunferência e se a velocidade da Terra fosse constante – tempo
solar médio.
Como a duração do dia solar não é constante ao longo do ano, se persistíssemos
em fraccionar o dia solar em horas, minutos e segundos, essa opção acarretaria imensas
dificuldades, dado que passariam a ser fracções de grandezas diferentes de tempo. A
uniformização do tempo é feita artificialmente, através da introdução do conceito de sol médio
e do respectivo TSM. Por outro lado, em cada momento, o TSA é distinto para todos os pontos
da superfície terrestre, excepto para aqueles que se situam no mesmo semi-meridiano.
A coordenação do tempo à escala mundial – tempo universal coordenado (UTC) – é feita
através de 12 meridianos equidistantes, que dividem a superfície terrestre em 24 sectores
esféricos de 15º de amplitude – os fusos horários – em que a hora adoptada em cada sector
difere, idealmente, 60 minutos dos sectores adjacentes19. Por convenção, o semi-meridiano
O movimento dos planetas é mais acelerado quando estes se encontram mais próximos do Sol, devido à atracção
gravítica ser maior.
19
Por razões de integridade geográfica, políticas ou administrativas, algumas áreas de território ultrapassam os
meridianos horários, adoptando a mesma hora legal de áreas adjacentes ou adoptam diferenças horárias de 15
ou 30 minutos.
18
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que passa por Greenwich tem zero graus de longitude, estendendo-se a sua influência de
7,5ºW a 7,5ºE – zona que abarca a maior parte do território continental português. A hora
legal adoptada em Portugal continental e na Madeira corresponde ao tempo solar médio de
Greenwich (UTC) acrescido de 60 minutos durante o período anual de adopção da hora de
verão20.

18. Conversão da hora solar em hora legal e vice-versa
Os relógios de sol, usualmente, medem o tempo solar aparente (TSA), enquanto que
os relógios digitais ou analógicos medem o tempo civil (TC). Estes dois tipos de tempo muito
raramente coincidem.
Para converter o TSA em TC, teremos de proceder a duas operações fundamentais. Em
primeiro lugar, deveremos ajustar a longitude do lugar à do meridiano central do respectivo
fuso horário e, em seguida, deveremos ajustar o TSA ao tempo solar médio (TSM) através
da equação do tempo. Por último, será necessário atender a que o tempo civil em Portugal
está adiantado 60 minutos relativamente ao tempo universal coordenado (UTC) durante sete
meses por ano, pelo que se impõe que se proceda, durante esse período, à adição de 60
minutos ao UTC para se obter a hora legal.
Vamos dar um exemplo:
Supondo que, no dia 1 de Junho, um relógio de sol localizado na cidade de Lisboa
assinala 10:00, qual é a hora que o nosso relógio de pulso indicará nesse preciso momento?
A cidade de Lisboa tem 9,1ºW de longitude. Como o Sol despende 4 minutos a percorrer
um grau de longitude na esfera celeste21, despenderá 36,4 minutos (9,1ºx4m) para se deslocar
do meridiano celeste que contém Greenwich até ao meridiano que passa por Lisboa. Por
conseguinte, deveremos começar por adicionar 36m24s à hora solar, para nos aproximarmos
da hora legal:
10:00:00+00:36:24=10:36:24.
Em seguida, consultando a tabela da equação do tempo22, constataremos que, no dia 1
de Junho, o Sol se encontra adiantado 2m25s, relativamente ao sol médio, pelo que se impõe
subtrair essa porção de tempo para obtermos o UTC:
10:36:24-00:02:25=10:33:59.
Finalmente, no mês de Junho, o tempo civil (TC) em Portugal continental corresponde
ao UTC acrescido de 60 minutos, pelo que o nosso relógio de pulso indicará 11:33:59
(10:33:59+00:60:00).
Se pretendermos calcular a hora solar correspondente a um momento definido em hora
civil, teremos de fazer cálculos semelhantes em sentido inverso:
Suponhamos que, no dia 1 de Dezembro, o nosso relógio de pulso indica 14:00:00. Qual
a hora que um relógio de sol, localizado na cidade do Porto, assinalará precisamente nesse
momento?
A cidade do Porto tem 8,6ºW de longitude. Decorrerão 34,4 minutos (8,6ºx4m) para o
A hora de verão vigora normalmente desde o último domingo de Março até ao último domingo de Outubro e a
sua adopção tem como objectivo a diminuição do consumo de energia.
21
Um dia é composto por 1440 minutos (60mx24h=1440m). O sol médio despende 1440 minutos a percorrer 360º
da esfera celeste e 4 minutos a percorrer um grau de longitude (1440m:360º=4m).
22 Através da internet, podemos aceder a várias tabelas com a equação do tempo (the Equation of Time), cujos
valores variam ligeiramente de ano para ano.
20
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Sol se deslocar do meridiano celeste que contém Greenwich até ao meridiano que passa
pelo Porto. Por conseguinte, deveremos começar por subtrair 34m24s à hora legal, para nos
aproximarmos da hora solar:
14:00:00-00:34:24=13:25:36.
Em seguida, consultando a tabela da equação do tempo, constatamos que no dia 1 de
Dezembro o Sol se encontra adiantado 11m11s relativamente ao sol médio, pelo que se impõe
adicionar essa porção de tempo:
13:25:36+00:11:11=13:36:47.
No mês de Dezembro, a hora legal em Portugal continental coincide com o UTC, pelo que
o relógio de sol assinalará 13:36:47.
Podemos sintetizar as regras de conversão do tempo solar em tempo legal e vice-versa,
através das seguintes fórmulas:
TC=TSA±λ±ET (hora civil = hora solar ± longitude ± equação do tempo);
TSA=TC ±λ±ET (hora solar = hora civil ± longitude ± equação do tempo).

19. Dois aspectos complementares que nos parecem interessantes
Antes de darmos por concluído o presente artigo, achamos pertinente analisar dois
aspectos que se aplicam à maioria dos relógios de sol de estilo polar. O primeiro diz respeito à
espessura do gnómon e o segundo à adaptação de um relógio de sol a uma latitude diferente
daquela para a qual foi desenhado.
A espessura do gnómon, por menor que seja, deve ser tida em consideração quando se
desenha um relógio de sol, porquanto tem interferência directa na hora assinalada.
Com auxílio da figura 25, poderemos facilmente perceber que durante a manhã será a
sombra projectada da aresta “a” do gnómon que permite ler a hora, enquanto que, durante a
tarde, será a sombra projectada da aresta “b”. Como usualmente o gnómon tem a forma de
um prisma e a hora é assinalada a partir da projecção de arestas distintas, o quadrante deverá
ser dividido em duas partes simétricas, cada uma com a respectiva linha das 12H0023.
Na prática, a espessura de um ou dois milímetros do gnómon poderá ser considerada
irrelevante no traçado do quadrante, mas se for de 5 mm ou superior, a divisão do quadrante
em duas partes é fundamental, para se garantir a exactidão do relógio.
Se adquirirmos um relógio horizontal, desenhado para a latitude 50ºN, por exemplo, e
quisermos utilizá-lo à latitude de 40ºN, teremos apenas de o colocar sobre uma cunha com a
inclinação de 10º e orientá-lo, de forma que o estilo fique alinhado com o eixo polar (Fig. 26).
Desta forma simples, o relógio funcionará perfeitamente – desde que tenha sido desenhado
e construído com correcção para a latitude de 50ºN, como é evidente. De forma análoga, um
relógio vertical desenhado para a latitude de 60ºN, funcionará correctamente à latitude de
40ºN, se for apoiado numa cunha com 20º de inclinação (Fig. 26).

23

Idealmente, os relógios de sol de estilo polar deveriam ser providos de duas linhas do meio-dia (meridianas) e
de dois centros.
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O relógio vertical declinado e o relógio declinado e inclinado também são adaptáveis
a diferentes latitudes, embora essa adaptação seja bastante mais complexa, uma vez que
implica a complanação do estilo e da linha do meio-dia (meridiana) com o meridiano do lugar.
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Conclusão
Ao longo deste artigo, pretendemos dar uma ideia clara do funcionamento e do traçado
dos relógios de sol. No entanto, somos os primeiros a reconhecer que muita coisa ficou por
expor, uma vez que o âmbito necessariamente restrito deste trabalho nos levou a dissecar
apenas uma classe de relógios de sol e nos impede de aprofundar exaustivamente as várias
questões24.
Julgamos ter demonstrado que os relógios de sol, embora sejam obsoletos do ponto
de vista estritamente funcional, são o instrumento mais indicado na medição do tempo
solar e constituem um campo extraordinariamente fértil para a investigação e aplicação de
conhecimentos de Astronomia e de Geometria.
Para tornar o artigo acessível ao maior número possível de leitores, optámos por recorrer
frequentemente a desenhos – num registo próximo da linguagem utilizada pelo arquitecto –
tentando reduzir ao mínimo a aplicação de conceitos geométricos ao traçado dos relógios
de sol. Resta-nos esperar que a maioria dos leitores tenha beneficiado com essa opção, se
sintam motivados para construir o seu primeiro relógio de sol e descubram o mundo fascinante
da Gnomónica…
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Conforme referimos no início do artigo, existem, segundo a nossa classificação, quatro famílias de relógios de
sol – para além de casos isolados que não se enquadram nas categorias por nós propostas.
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