
Esalonando o Sistema SolarCláudia Vilega Rodrigues - INPElaudiavr�das.inpe.brJulho/2007Os tamanhos e distânias no sistema solar são muito grandes - milhares e milhões de quil�metros estão forado nosso senso omum. Assim, alguma manipulação om os números do sistema solar pode ser útil para termosuma idéia, ao menos, das esalas relativas. Nesta atividade vamos nos ater a lápis e papel, mas voês podemrealizar atividades utilizando reortes em papel, modelagem de argila, ordões, e até representação teatral.Para realizar as atividades abaixo, é bom lembrar alguns dados:
• diâmetro = 2 x raio
• raio da Terra = 6.378 km
• semi-eixo maior da órbita da Terra em torno do Sol = 149.600.000 km
• 1 ano-luz = 9,46 1012 km1 Tamanhos dos planetasNa Tabela 1 apresentamos os valores dos diâmetros equatoriais de ada planeta em quil�metros (km). Osplanetas estão em ordem resente de distânia ao Sol. Inluímos também o diâmetro do Sol. Vamos ompletaras olunas em brano usando diferentes esalas e pensar um pouo sobre elas.1.1 Esala relativa ao tamanho da TerraVamos ompletar a tereira oluna da Tabela 1 om os diâmetros dos planetas e Sol om relação ao diâmetroda Terra, isto é, onsidere que o diâmetro da Terra seja 1.1. Compare as olunas 2 e 3. Qual lhe fornee uma idéia melhor da relação entre os tamanhos dos planetase do Sol?2. Complete a oluna 4 om os raios dos planetas e Sol onsiderando omo padrão o raio da Terra.3. Compare as suas respostas para as olunas 3 e 4.4. Se a Terra tivesse um diâmetro igual a 1 m, qual seria o diâmetro do Sol? E se o diâmetro da Terra fosseigual a 1 m? E se o raio da Terra fosse igual a 1 m, qual seria o raio do Sol?5. Se a Terra tivesse um diâmetro igual a 1 m, qual seria o diâmetro do menor planeta? Qual é ele? E qualseria o diâmetro do maior planeta? Qual é ele?6. Calule os volumes da Terra e do Sol. Qual a razão entre esses volumes? A partir da oluna 3 da Tabela1 voê poderia alular essa razão sem alular os volumes?7. Se voê separar os planetas em dois grupos, de aordo om seus tamanhos, qual seriam os planetas emada grupo? Eles possuem alguma outra similaridade?1.2 Esala SJC-SPA quinta oluna da Tabela 1 deve ser ompletada esalonando os tamanhos para uma distânia Terra - Sol de100 km (aproximadamente a distânia entre São José dos Campos e São Paulo).1. Nessa esala, qual seria o tamanho da Terra? Qual objeto tem aproximadamente esse tamanho?2. Quais seriam os tamanhos da Terra e do Sol, se a distânia Terra-Sol fosse da ordem do tamanho de umasala de aula? É possível representar nessa sala o sistema Sol - Terra om tamanhos e distânias em umaúnia esala?



2 Distânias dos planetas ao SolAgora vamos trabalhar om as distânias de ada um dos planetas ao Sol. Isso será feito om o auxílio daTabela 2. As distânias que estaremos manipulando são aquelas referentes ao semi-eixo maior das órbitas.2.1 Esala relativa à distânia Terra-SolNa segunda oluna da Tabela 2 são apresentados os valores em milhões de quil�metros (1.000.000 km). Vamos,agora, ompletar a tereira oluna da Tabela 2 om os valores esalonados de modo que a distânia Terra-Solseja 1.1. Se a distânia Terra-Sol fosse 30 m, a que distânia do Sol estaria Netuno?3 Distânia do Sol à estrela mais próximaVamos agora tentar ganhar uma idéia do preenhimento do Universo. A estrela mais próxima do Sol, α (alfa)Centauri, está a uma distânia de aproximadamente 4 anos-luz.1. Qual a distânia a α Centauri em quil�metros?2. Se o tamanho da Terra fosse igual a 1 mm, qual seria essa distânia?3. Se a distânia Terra-Sol fosse igual a 1 mm, qual seria a distânia à α Centauri?4. Se a distânia Sol-Netuno fosse igual a 1mm, a que distânia estaria estrela mais próxima?5. A que onlusão voês podem hegar a respeito do preenhimento do Universo?


