CONSTRUIR E UTILIZAR UM ASTROLÁBIO SIMPLES
INTRODUÇÃO
O astrolábio é um instrumento que serve para medir ângulos. Foi bastante
utilizado no passado por exemplo pelos navegadores do tempo dos Descobrimentos
para medir a altura dos astros em relação ao horizonte e até para avaliar a altura de
árvores e montanhas. Há cerca de 500 anos, os navegadores portugueses que
chegaram às ilhas dos Açores, Cabo Verde e ao Brasil, usaram o astrolábio para não
se perderem no mar. Com o astrolábio eles podiam marcar a sua posição sobre a
Terra, medindo o ângulo que o Sol fazia com o horizonte e determinar, entre outros
valores, a latitude do lugar onde se encontravam.
O que vais construir e utilizar não tem bem o aspecto de um astrolábio mas o
princípio de funcionamento é muito semelhante. É um instrumento que pode ser
facilmente improvisado, sendo o componente básico um transferidor com uma ligeira
alteração. Vamos, então, pôr mãos à obra.

OBJECTIVOS:
• Compreender o funcionamento de um astrolábio;
• Utilizar um astrolábio;
• Conhecer as coordenadas horizontais;
• Medir a altura de corpos celestes;
• Aprender a determinar a latitude;
• Efectuar medições da altura de um astro durante o dia e durante a noite;
• Determinar a latitude do local da observação;
• Ler e interpretar gráficos;
• Executar correctamente protocolos experimentais;
• Interpretar correctamente os resultados de uma actividade experimental;
• Concluir com base em resultados obtidos através de actividades
experimentais;

• Promover a interdisciplinaridade.

MATERIAL:
Vais precisar de:
•

1 palhinha de refresco com cerca de 27 cm de comprimento e cerca de 0,5 cm
de diâmetro;

•

1 fio (de preferência de cor escura – preto será adequado) com cerca de 20 cm
de comprimento. Pode ser fio de crochet ou outro, desde que se manuseie
facilmente e permita dar nós.

•

1 objecto pequeno mas pesado (uma chumbada de pesca, uma anilha, uma
bola de plasticina, uma chave de casa velha ou outro) que servirá como peso;

•

1 cartolina A4 relativamente rija (100 g);

•

1 tesoura;

•

1 tubo de cola (não convém ser em batom);

•

1 batom de cola (usa-se caso se faça a impressão do astrolábio numa folha de
papel A4 que se tem de colar na cartolina);

•

1 chave de fendas fina e pontiaguda (ou outro objecto que possas usar como
furador);

•

1 astrolábio impresso (poderás obtê-lo clicando aqui

•

Várias folhas de acetato (opcional).

);

PROCEDIMENTO:
1. Imprime o “transferidor”
(disponível num ficheiro
anexo) numa folha de papel
A4 ou então directamente na
cartolina (que, recorda-se,
deve ser dura). Caso tenhas
impresso numa folha A4, usa
o baton de cola para a colares
na cartolina.

2. Recorta-o.
ATENÇÃO: na parte de cima
do astrolábio, não cortes
rente à linha tracejada. Deixa
uma margem com cerca de 1
cm.

3. Prende o peso numa das
extremidades da linha de
modo a que esta fique
esticada quando estiver no
astrolábio.

4. Com uma chave de fendas,
faz um furo no local que está
marcado no astrolábio pela
cruz . Faz passar a
extremidade livre da linha (a
que não tem o peso) pelo
orifício que fizeste. Dá 4 ou 5
nós para que não saia pelo
buraco.

ATENÇÃO: Deves passar o fio
pela parte impressa. Os nós
devem ficar na parte não
impressa.

5. Cola a palhinha em cima da
parte tracejada (usa o tubo
de “cola universal”). A
palhinha deve ocupar todo o
diâmetro do transferidor (tem
de “ir de uma ponta à
outra”). Tem o cuidado de a
deixares completamente
horizontal (não a arqueies
quando a pressionares
durante a colagem!).
6. Colocando o astrolábio na
posição horizontal, verás que
o fio está exactamente na
vertical e passa na marcação
0º. Se apontares para o
zénite (o ponto do céu
exactamente por cima da tua
cabeça), o fio tocará na
marcação de 90º, dado que é
essa a altura do zénite.

ESTÁ PRONTO! ACABASTE DE CONSTRUIR UM ASTROLÁBIO.

Nota: Repara bem na escala do transferidor que usaste para construir o teu
astrolábio. Repara na ligeira alteração que ela apresenta. É um pormenor mas facilita
bastante as medições e a utilização do teu astrolábio. Agora vais poder relembrar
alguns conhecimentos de Ciências Físico-Químicas, Astronomia e Matemática…

RECOMENDAÇÃO PRÉVIA MUITO IMPORTANTE: Ao usares
o
teu
astrolábio,
nunca
espreites
pela
palhinha
directamente para o Sol porque podes queimar-te nos olhos.
NUNCA deves olhar directamente para o Sol. Olhar
directamente para o Sol pode causar lesões graves nos
olhos.
SEGUE AS INSTRUÇÕES!!!

O QUE FAZER COM O INSTRUMENTO QUE ACABASTE DE
CONSTRUIR?
1) Medir a altura do Sol
Com o teu astrolábio podes agora medir o ângulo que o Sol faz com o
horizonte ou seja, a altura do Sol. [Quando nos referimos à altura do Sol queremos,
na realidade referir-nos à sua “altura angular”]. Para isso, procede como se indica a
seguir.

1. Pega no astrolábio com uma
mão e vira a palhinha para o
Sol. Coloca a outra mão no
outro extremo da palhinha e
inclina o astrolábio até que
consigas ver um pontinho
luminoso na palma da tua
mão. Nessa altura a palhinha
está a apontar para o Sol.

2. Lê o número por onde passa
a linha. Esse valor indica-te a
altura do Sol, ou seja, o
ângulo que o Sol faz com o
horizonte (em graus).

Determina a altura do Sol em diversas horas de dias diferentes, durante três ou
quatro meses. Convém que seja, pelo menos, um dia por semana. Se as condições
atmosféricas o permitirem, faz as medições às mesmas horas nos diferentes dias.
Tenta incluir o dia do solstício de Inverno (em Dezembro) e do solstício de Verão (em
Junho). Arquiva todas as informações que recolheres.

Preenche uma tabela semelhante à que se mostra abaixo para cada um dos
dias em que fizeres as medições.
Nota: Para cada hora, faz três medições antes de registares o valor do ângulo de
modo a certificares-te que não cometeste nenhum erro. Caso seja possível, trabalha
em equipa.
Local de observação: _______________
Data: _______ / _______ / ____________
Altura do Sol
(em graus)

Hora
09h 00min
10h 00min
(…)
16h 00min
17h 00min

Traçar gráficos simplifica a comparação dos dados obtidos…
Escolhe uma escala adequada e
faz gráficos de dispersão da altura do
Sol ao longo do dia, para o dia de Verão
que se apresenta abaixo. Marca, no eixo
das abcissas, as horas do dia e, no eixo
das ordenadas, marca as alturas do Sol
(em graus).
(Podes optar por marcar apenas os

Altura do Sol (em graus)

e para o dia de Inverno, semelhantes ao

pontos; podes unir os pontos através de
um segmento de recta; se preferires,
podes traçar gráficos de barras.)

Horas do dia

Sugestão: Podes desenhá-los ou imprimi-los em acetato e sobrepô-los. Utiliza
cores diferentes para cada um dos traçados.

Reflectindo…
•

À medida que as semanas passam, compara os teus registos/gráficos das
alturas do Sol nas diferentes datas e para a mesma hora. Detectas alguma(s)
alteração(ões)? Qual(ais)?

•

A altura do Sol aumentou, diminui ou manteve-se igual ao longo dos vários
dias e para a mesma hora?

•

Será que a altura do Sol está relacionada com as “estações do ano”? De que
forma?

•

Já agora, tenta encontrar as diferenças, para a mesma hora, entre um dia de
Verão e um dia de Inverno, relativamente:
o ao comprimento máximo das sombras?
o à duração do dia e da noite;
o ao “tamanho” do percurso aparente do Sol no céu?
o à quantidade de radiação solar que atinge o local onde efectuaste as
medições durante um dia?

•

Mas não há só diferenças…
Que semelhanças existem entre o movimento do Sol no dia de Verão e o
movimento do Sol no dia de Inverno?

2) Determinar a latitude
Numa noite de céu estrelado, procura a estrela polar. Não te esqueças que ela
se encontra na direcção do Pólo Norte e faz parte da constelação Ursa Menor. Ao
contrário do que muitas pessoas pensam, a estrela polar não é a estrela mais
brilhante visível no céu a olho nu. Se não a encontrares pede a alguém que te
ajuda ou consulta informação que te permita encontrá-la. Para realizares esta
actividade deves aprender a localizar a estrela polar.
Vais fazer exactamente a mesma coisa que fizeste para o Sol mas, agora,
medindo a altura da estrela polar. Depois de a localizares, aponta a palhinha do teu
astrolábio para ela. Neste caos já podes espreitar pela palhinha. Quando estiveres a
espreitar e encontrares a estrela polar, prende o fio na posição em que este se
encontra para teres o valor correcto do ângulo. Lê o ângulo que o teu cordel indica na
escala do astrolábio. Se estiveres acompanhado, basta pedires à pessoa que estiver
contigo que leia o valor marcado na escala.
O ângulo que acabaste de medir é igual ao valor da latitude do lugar onde
te encontras. É fácil, não é?
Em termos simples, a latitude de um lugar é o ângulo medido para cima ou
para baixo do equador. Varia de 0º a 90º norte (N) e de 0º a 90º sul (S). A latitude
num certo sítio é a altura da estrela polar (para o caso dos locais de onde é
possível observar esta estrela).

Reflectindo…

•

Faz a medição da altura da estrela polar, ou seja, da latitude, numa noite de
Verão e numa noite de Inverno. Compara os valores obtidos. O que
concluis?

•

Consulta um Atlas Geográfico e confirma este valor. Encontra mais dois
locais que tenham a mesma latitude do local onde efectuaste as medições.

3) Medir a altura da Lua
Podes fazer exactamente a mesma coisa que fizeste para a estrela polar mas
agora medindo a altura da Lua.
Também neste caso já podes espreitar pela palhinha para encontrares a Lua.
Quando estiveres a espreitar e encontrares o “nosso” satélite, não te esqueças de
prender o fio na posição em que este se encontra para teres o valor correcto do
ângulo. Lê o ângulo que o teu cordel indica na escala do astrolábio. Se estiveres
acompanhado, basta pedires à pessoa que estiver contigo que leia o valor marcado na
escala. E pronto, já tens a altura da Lua.

Reflectindo…

•

Numa noite de Lua Cheia, mede e regista a altura da Lua de hora a hora ao
longo de parte da noite e compara os dados obtidos.

•

Procede de igual forma e obtém registos para noites de Lua Cheia na
Primavera, no Verão, no Outono e no Inverno. Compara os resultados
obtidos. O que concluis?

Podes resumir alguns dados preenchendo a tabela seguinte:

Objecto

Altura do ano

Estrela Polar (Polaris)

Inverno

Estrela Polar (Polaris)

Verão

Lua Cheia (à meia-noite)

Meio do Verão

Lua Cheia (à meia-noite)

Meio do Inverno

Sol (ao meio-dia)

Equinócio de Março

Sol (ao meio-dia)

Solstício de Junho

Sol (ao meio-dia)

Equinócio de Setembro

Sol (ao meio-dia)

Solstício de Dezembro
FIM

Altura (graus)

