A CALCULADORA PLANETÁRIA
O movimento de translação dos
planetas e a sua posição relativa
no céu

Data: __/__/____

Grupo de trabalho: _________________________________________

INTRODUÇÃO
No seu movimento de translação em torno Sol, os planetas ocupam posições
relativas que dão origem a, que na Terra, um observador os visualize, em relação
ao horizonte do lugar, segundo um determinado plano, sequência e hora do dia.

A figura simula o céu no dia 19 de Maio de 2002, pelas 20 horas em Cascais.
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Como nem sempre se tem acesso a equipamento de audiovisual que permita
apresentar este tipo de simulações, vamos construir um modelo que ajude a
compreender de que modo os planetas, visíveis a olho nu, se deslocam em relação
ao fundo estelar e assim prever a respectiva localização e visibilidade em relação
ao horizonte local.

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

 Desenvolver a orientação espacial;


(se forem alunos a partir do 7º ano de escolaridade) Aplicar conhecimentos de
outras

disciplinas,

nomeadamente,

a

Educação

Visual

(dividir

uma

circunferência em 3, 6, 12 e 24 partes iguais) e a Matemática (conceito de
escala);



Aplicar conhecimentos de Astronomia (relativos ao Sistema Solar e ao

movimento de translação dos planetas).

MATERIAL NECESSÁRIO

 folha de cartolina A2;
 folha de cartolina A4;
 ataches;
 massa de modelar;
 tintas, lápis, régua e compasso;
 massa adesiva (tipo bostik);
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PROCEDIMENTO

1. Escolher as escalas adequadas à dimensão desejada para as distâncias dos
planetas ao Sol e às dimensões dos modelos dos planetas:
⇒ para moldar os 4 planetas interiores, considerar o diâmetro da
equatorial da Terra como unidade.

Planeta

Esfera com diâmetro aproximado de...

Terra

2 cm

Mercúrio

0,5 cm

Vénus

1,9 cm

Marte

1 cm
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⇒ Para desenhar as órbitas dos 4 planetas interiores escolher 20cm para
representar a distância da Terra ao Sol (1 Unidade Astronómica).
Planeta

Circunferência com raio aproximado de...

Terra

20 cm

Mercúrio

10 cm

Vénus

15 cm

Marte

30 cm

2. Corte os ângulos varridos pelos planetas (Anexo 1), onde se considerou como
unidade o ângulo varrido pala Terra num mês (30 dias terrestres);
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3. Marque a posição de cada planeta em intervalos de 1 mês terrestre. Procure
nunca alinhar completamente os quatro planetas interiores.

4. Assinale cada posição, com uma cor diferente para cada planeta.
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5. Consulte um software ou uma revista da especialidade e coloque (com massa
adesiva que possa ser removida) os modelos de massa sobre as marcas que,
aproximadamente, correspondam à posição relativa dos planetas no Sistema
Solar.

NOTA: Júpiter e Saturno não foram modelados, pois ficariam um diâmetro
demasiado grande (respectivamente, 20cm e 17cm). Além disso, a distância ao
centro da calculadora (respectivamente, 100cm e 180cm), torná-la-ia difícil de
transportar. Pode no entanto representar por intermédio de setas (Anexo 2) a
direcção e a distância a que se encontram, assim como, a que distância estaria o
limite do Sistema Solar (Nuvem de Oort) e a estrela mais próxima do Sol
(Próxima de Centauro). Esta informação permite comparar as dimensões
envolvidas. (Anexo 5)
Seria, também, interessante colocar uma tira (Anexo 2) que representasse as
constelações limitadas pela elíptica (13 constelações do Zodíaco). Isto permitiria
perceber por que o movimento anual de translação da Terra modifica o céu
observável.
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INVESTIGA

 a posição dos planetas passados 1, 3 ,4 e 6 meses terrestres;

NOTA: considera que Júpiter (período de translação cerca de 1 ano terrestre)
e Saturno (período de translação cerca de 2 anos terrestres) durante
12 meses varrem um ângulo menor que o equivalente aos 60º varridos
pela Terra num mês terrestre.

 a visibilidade dos planetas (durante toda a noite, só de madrugada, só ao
amanhecer, não estão visíveis pois estão perto do Sol).
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EXPERIMENTAR MAIS

Constrói a tua calculadora:
 Recorta os elementos dos (Anexo 3 e 4);
 Segue as instruções.

Nota: se souberes dividir uma circunferência em partes iguais deves
fazê-lo da seguinte forma:
Mercúrio

Vénus

Terra

Marte

3 partes

6 partes

12 partes

24 partes

Trabalho realizado por Pedro Pereira (7ºC - 2003/04)
Escola Secundária da Cidadela - NIAC
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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