
O barómetro de Fitzroy

O Almirante Fitzroy ficou famoso por ter desenvolvido um barómetro que é 
diferente dos actuais barómetros porque faz a previsão do tempo. Eu tenho um 
cá em casa; quando o comprei pensei que o barómetro seria mais um adereço 
do que outra coisa. Depois verifiquei que mesmo vivendo na zona do Porto 
onde o tempo é difícil de prever ― porque existe um microclima devido ao Rio 
Douro que passa por entre encostas íngremes ―, o barómetro acertava nas 
previsões na esmagadora maioria das vezes.

Basicamente,  o barómetro é composto por um tubo de vidro contendo um 
líquido à base de cânfora numa solução alcoólica e química. De acordo com o 
estado dos cristais da cânfora, pode-se prever o tempo. Fitzroy constatou que 
a electricidade presente no ar  (atmosfera),  a  temperatura  e  a  direcção do 
vento influenciavam a estrutura dos cristais de cânfora.

Os dois extremos são:

• O líquido claro e sem cristais de cânfora  em suspensão ― bom tempo
• O líquido turvo e com os cristais em suspensão em mais de 50% do tubo 

― tempestade

Podemos ver as situações de previsão com mais detalhe:

• O líquido claro e sem cristais de cânfora  em suspensão ― bom tempo

• O líquido claro e com pequenas estrelas em suspensão  ― bom tempo no 
inverno, mas com previsão de queda de neve nos próximos dois dias.

• O líquido turvo e com os cristais em suspensão em menos de 50% do 
tubo  ― Ar  espesso  e  pesado,  geada  (formação  de  gelo  no  solo)  no 
inverno.

• O líquido turvo e com os cristais em suspensão em mais de 50% do tubo 
― chuva

• O líquido turvo e com pequenas estrelas de cânfora em suspensão na 
parte superior do tubo  ― trovoada

• O líquido turvo e com grossos flocos em suspensão ― ar pesado, céu 
nublado, neve no inverno

• O líquido  turvo  e  com grossos  filamentos   de  cânfora  em suspensão 
somente na parte inferior do tubo ― tempo ventoso.

• O líquido turvo e com pequenos flocos ou pequenos pontos de cânfora 
em suspensão no líquido  ― tempo húmido, neblina matinal ou nevoeiro 
espesso.



• O líquido turvo e com grossos flocos que sobem no tubo e separam-se 
em duas partes, sendo que a parte superior dos flocos se “cola” à parte 
superior do tubo ― Vento forte nas camadas inferiores da atmosfera (o 
que pressupõe mudança rápida do tempo).

Importante:  o  barómetro  é  sensível  à  temperatura  ambiente,  pelo  que  eu 
tenho o meu numa varanda semi-aberta, e por isso exposta praticamente ao 
meio-ambiente exterior. Se colocarmos o barómetro dentro de casa, e devido 
ao aquecimento, as previsões serão falseadas.

O Almirante Fitzroy comandou o navio “HMS Beagle” que levou Charles Darwin 
na sua expedição aos mares do sul em 1834-36. Infelizmente, nem tudo o que 
resultou da expedição teve o sucesso da boa previsão: o darwinismo continua 
às voltas com as suas próprias contradições.


