FAZER HISTÓRIA: descobrir o
valor do raio da Terra e estimar
a distância à Lua

Data: __/__/____
Grupo de trabalho: _________________________________________

OBJECTIVOS



Relacionar a sombra projectada pelo Sol em lugares com diferentes latitudes,
para se estimar o valor do raio da Terra.



Realizar actividades em parceria com outras escolas.



Registar as diferentes fases de um eclipse lunar.



Utilizar uma imagem da Lua parcialmente eclipsada para estimar o tamanho
relativo Lua/Terra.



Simular processos utilizados ao longo da História para determinar distâncias e
tamanhos relativos no Sistema Solar.

MATERIAL NECESSÁRIO



suporte universal, cordel e transferidor;



fotografias com o registo das fases do eclipse.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Procedimento 1 - Para estimar o raio da Terra:

a) Contacta com escolas que estejam o mais próximo possível do meridiano da
tua escola (ou seja, que tenham, aproximadamente, a mesma longitude) para
realizarem esta actividade no mesmo dia em que a fizeres na tua.
b) Determina a hora do meio dia local (internet, software ou almanaque);
c) Utilizando o suporte universal, mede, ao meio dia local, o ângulo formado
pelos raios solares e pelo suporte universal, conforme se pode ver na figura 1.
Regista o valor que encontraste assim como o valor encontrado pela escola
com a qual estás a trabalhar.

Figura 1: Procedimento para obter o ângulo formado pelos raios solares e
pelo suporte universal.

d) Opta por um dos esquemas (o da figura 2 ou o da figura 3) tendo em atenção
a posição das duas escolas em relação ao Trópico de Câncer.
•

se ambas as escolas se situam acima do Trópico de Câncer (figura 2),
subtrai os valores dos ângulos medidos em cada uma delas.

Figura 2: Esquema que mostra a relação dos ângulos medidos em dois
lugares ao norte do trópico de Câncer (C).

•

se as escolas se situam uma acima e outra abaixo do Trópico de Câncer
(figura 3), adiciona os valores dos ângulos medidos em cada uma delas.

Figura 3: Esquema que mostra a relação dos ângulos medidos em dois
lugares: um ao norte e outro ao sul do trópico de Câncer (C).

e) Utilizando um mapa calcula a distância (em km) entre os dois locais.

f) Estima o valor do perímetro (médio) da Terra aplicando a seguinte relação:

Perímetro médio da Terra =

distância entre os dois locais
! 360º
ângulo calculado no passo d )

g) Calcula o valor médio do raio da Terra.
Nota: Perímetro = 2!r

Procedimento 2 -. Para estimar o tamanho relativo Lua-Terra.

a) Regista diferentes fases de um eclipse lunar, utilizando uma máquina
fotográfica com tripé;
b) Determina o diâmetro do disco lunar e o diâmetro do disco da sombra
projectada pela Terra recorrendo a uma imagem da Lua parcialmente
eclipsada, (Caso não tenha sido possível obteres imagens do eclipse, utiliza a
Imagem B ou qualquer outra imagem que possas obter de uma outra fonte).
Nota: Para determinar os diâmetros referidos podes optar por um de dois
processos:
•

processo 1 (menos rigoroso) – Por tentativas (utlizando o computador e a
imagem digitalizada da Lua parcialmente eclipsada ou, utilizando um
compasso), experimenta diferentes circunferências até conseguires

completar as circunferências que limitam a Lua e a sombra da Terra (por
exemplo, como se fez na Imagem A);
•

processo 2 (mais rigoroso) - Estima o raio dos discos utilizando o
processo geométrico explicado na Actividade VIII ( estimar a altura de
um relevo lunar).

c) Sabendo o raio da Terra (estimado no Procedimento 1), considera:

diâmetroTerra = 2 ! raioTerra

d) Calcula o raio da Lua:
factor de escala =

diâmetrosombra da Terra (cm)

raioLua (km) =

diâmetroLua (cm)

raioTerra (km)
factor de escala

e) Sabendo que o diâmetro aparente da Lua no céu é ≈ 0,5º, calcula a distância
média da Lua à Terra:

DistânciaTerra ! Lua =

raio médioLua
tg 0,5

REGISTA

 na tabela 1, os valores que te permitiram calcular o valor médio do raio da Terra;
 na tabela 2, os valores que te permitiram calcular o valor médio da distância
Terra/Sol e o valor médio do raio do Sol.

INVESTIGA

 qual o erro cometido no cálculo do valor médio do raio da Terra;
 qual o erro cometido no cálculo do valor médio da distância Terra/Lua.

EXPERIMENTAR MAIS

 Estima o valor do raio médio da Terra, repetindo o Procedimento 1 trabalhando
em parceria com outras escolas;
 Verifica o valor da relação de tamanhos entre a Lua e a Terra recorrendo a
outras imagens do eclipse lunar;
 Estima a distância Terra / Sol, (Tabela 2), utilizando o valor encontrado para a
distância Terra / Lua (utiliza um software, tipo Starry Night Pro, para simular a
Lua em quadratura, Figura 4, e mede o ângulo formado pela Lua,Terra e Sol);
 Determina o valor médio do diâmetro do Sol, utilizando o processo que te
permitiu estimar o diâmetro da Lua, sabendo que o diâmetro angular aparente do
Sol é o mesmo que o da Lua.

IMAGEM A
(por tentativas traçaram-se diferentes circunferências até estas corresponderem
aos diâmetros da Lua e da sombra projectada pela Terra).

Nota: círculos traçados no computador

IMAGEM B
Eclipse total da Lua - 18 de Janeiro de 2000
(Imagem obtida pelo Núcleo de Astronomia da Escola Secundária da Cidadela)

Tabela 1
Dados locais

A
Outra
nossa
escola
escola

Latitude

A latitude é a medida em graus do lugar ao
equador(Podemos encontrar o seu valor num mapa mundo)

Comprimento
da sombra

O comprimento da sombra do suporte universal

Ângulo solar

Ângulo calculado a partir do valor medido nas duas escolas
como se exemplifica na figura 1

distância N/S

É a distância, medida na perpendicular, entre o paralelo da
nossa escola e o paralelo da outra escola

Perímetro

Raio da Terra
% erro

Perímetro de um meridiano.
Este valor estima-se com base nos dados anteriores:

Perímetro (km) = distância N / S (km) !
Raio da Terra =

360º
(ângulo solar )º

Perímetro
2!

Traduz quanto o valor encontrado se afasta do valor do
raio da Terra (6.378 km)

Tabela 2
cos ânguloLua ,Terra , Sol

distância Terra ! Sol =

cos ângulo Lua ,Terra , Sol
distância Terra ! Lua

raio médio do Sol = tg 0,5 " distânciaTerra ! Sol

Figura 4: Lua em quadratura ao pôr do Sol em 29 de Maio
de 2001.

