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Atividade do 2° semestre de 2008 

Neste semestre, diferentemente do semestre passado, os alunos da disciplina 

de Instrumentação para o ensino II realizaram atividades no Museu Dinâmico 

de Ciências de Campinas (MDCC) e atividades na construção de diversos 

materiais a serem possivelmente usados em palestras, como as apresentadas 

no MDCC este semestre. Em primeiro lugar, vamos descrever a atividade 

manual realizada pela dupla à qual fiz parte: montagem de uma lente plano 

convexa usando glicerina no seu preenchimento. Na segunda parte deste 

relatório, terá uma breve descrição sobre o que é o MDCC, um pouco de seu 

histórico e sobre o que é um planetário, bem como os tipos existentes. As 

atividades ocorridas no MDCC foram limitadas a uma apresentação usando 

data show por cerca de 20 min., após os alunos saírem da seção ocorrida no 

Planetário, e também apresentamos o “La Nube”. Como descrito por uma 

professora cujos alunos participaram da apresentação, consiste de uma 

“brincadeira” bem simples, usando um espelho plano que se encaixa no nariz, 

logo abaixo os olhos, com o intuito de retirarmos todas as referencias possíveis 

de quem o usa. A sensação que se dá é que está andando sobre o teto ou, se 

andar em ambiente aberto, sobre as nuvens (ou, segundo a visão de alguns 

alunos, sobre uma “grande lagoa”). 

 

Montagem da lente de glicerina 

A lente que montamos consiste de um vidro plano (3mm) e de um vidro 

côncavo, colados um no outro e preenchido com glicerina. O projeto original, ao 

qual este se baseia, é o de uma lente construída com dois vidros côncavos e 

preenchidos com água. Para mais detalhes, consulte a referencia. Lá foi 

colocado um site, de nosso professor, no qual mantém uma lista de relatório de 

diversos experimentos realizados por alunos da disciplina antecessora a esta 

(Instrumentação para o Ensino I ou F 609). Pode-se encontrar lá, além do 

relatório que descreve a construção da lente e alguns resultados obtidos no 

experimento, muitos outros relatórios muito úteis para professores de física 

poderem colocar em pratica alguns experimentos relacionados à física. Para ter 

acesso direto ao relatório, use este link:  



http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_s

em2_2003/009849Rubens-Mauro_F809_RF.pdf (acessado pela ultima vez em 

09/10/2008). 

A lente original preenchida com água foi feita de tal forma que seja possível 

retirar e repor a água, para que assim possa ser evitada a formação de algas e 

também isso faz com que sua massa seja reduzida e facilite o transporte. 

Porém, o procedimento de encher e esvaziar a lente podem ser um incômodo 

em determinadas situações, e como dito anteriormente, usar água 

permanentemente poderia permitir a formação de algas. Com o intuito de 

eliminar as algas, decidiu-se fazer um teste enchendo a lente com glicerina. 

Dados da glicerina utilizada: 

 

 

Segundo bibliografia, a densidade da glicerina é de 1260Kg/m3 e índice de 

refração de 1,9. (Veja referencias 2 e 3.) 

Não foram concluídos alguns testes, tais como medir a distância focal da lente, 

e também surgiu uma dúvida quanto ao índice de refração da glicerina: 

segundo um técnico da Unicamp, ele mediu o valor do índice de refração da 

glicerina e o valor encontrado foi menor que o da água, assim é possível que 

para a glicerina utilizada o valor real seja menor que o da bibliografia. Além 

disso, propomos medir a curvatura da lente usando um esferômetro, e sabendo 

que a chamada “flecha” (de valor próximo a 50 mm) é a distância entre o vidro 

plano e o ponto central da parte convexa, pode-se calcular as diferentes 



distâncias focais para cada circulo concêntrico na lente (o chamado coma, 

aberração que gera diversos pontos focais). 

Como a lente apresenta muita aberração, principalmente porque o vidro 

convexo utilizado não é específico para isso, podem-se fazer diversos estudos 

com relação à aberração (cromática, por exemplo, entre outras). 

Devemos notar que, devido à espessura do vidro plano, ele é facilmente 

deformável, e isso pode contribuir para aberrações, além da irregularidade do 

vidro convexo. 



 
Constelação de Escorpião 
(uma idéia de como é 
apresentado durante as 
seções nos planetários 
com recursos visuais 
adicionais) 

Um pouco sobre o Museu Dinâmico de Ciências de 

Campinas 

Histórico 

O Museu Dinâmico de Ciências de Campinas 

(MDCC), localizado no Parque Portugal (Lagoa 

Taquaral) foi criado a partir de um convênio 

realizado entre a Prefeitura de Campinas, 

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), 

FUNCAMP (Fundação de Desenvolvimento da 

Unicamp) e ACIESP (Academia de Ciências do 

Estado de São Paulo), firmado em 1982, no qual o 

primeiro setor criado, o Planetário, foi inaugurado 

em 28 de outubro de 1987, e alguns anos depois o 

segundo setor denominado Espaço Ciência-

Escola. Este convênio visa à implantação de um 

Centro de Ciências, objetivando a divulgação do 

conhecimento científico para o público leigo, estudantes e professores. 

Atualmente os laboratórios estão em desuso e o Planetário realiza seções 

escolares e está aberto á comunidade aos fins de semana. 

Cerca de meio milhão de pessoas já haviam visitado o MDCC até 2005, cujas 

principais atividades ali realizadas eram observações de exposição e projeções 

do Planetário, realização de experimentos, atividades corporais, cursos e 

oficinas para professores, entre outras. 

O planetário é constituído de um aparelho óptio-mecânico que projeta a 

imagem de corpos celestes sob um teto no formato de uma abóbada. A sala 

onde as projeções são realizadas fica completamente escurecida, fazendo com 

que o espectador vivencie a observação como se estivesse olhando o céu 

noturno sem nuvens em atmosfera limpa. Além de produzir imagens dos 

principais astros visíveis, um planetário é capaz de simular o movimento de 

rotação da Terra, podendo viajar pelo tempo, observando o céu ao longo do 

ano ou até mesmo simular o movimento de precessão do equinócio, podendo 

simular o Céu de nossos antepassados e de nossos descendentes. Além disso, 



Planetário Zeiss I 
(Modelo I ) construído 
no ano de 1923. 

o projetor possui um grau de liberdade chamado de “altura polar”, que permite 

simular o céu de qualquer parte de nosso planeta. Geralmente os planetários 

possuem equipamentos de áudio, e durante as seções vários conceitos de 

astronomia são abordados sendo geralmente 

conduzidas e narradas ao vivo. 

Muitos planetários possuem abóbadas móveis, feita 

de material flexível que durante as seções são 

inflados, possuindo dimensões de 4 a 6 m de 

diâmetro. Planetários móveis são ideais para 

apresentações em escolas e clubes, ou mostras 

relacionadas a astronomia, porém a sua qualidade 

áudio visual é muito inferior ao de um planetário fixo 

de grande porte (profissional). Os planetários fixos 

possuem diâmetro que varia de 20 a 60 m. As 

massas dos projetores também são bastante 

variáveis: um projetor de um planetário móvel 

possui menos de 5 Kg, enquanto que o de um 

planetário fixo é da ordem de 3 ton. As 

projeções são feitas através de furos feitos no 

projetor, sendo os primeiros projetores 

fabricados quase que manualmente, sendo seus 

furos realizados em chapas metálicas. Modelos 

mais recentes utilizam vidro metalizado e os 

furos são feitos retirando o metal depositado 

sobre o vidro através do uso de lasers, cujas 

coordenas das estrelas são enviadas via 

computador. Outros modelos ainda mais recentes utilizam fibras ópticas cujo 

diâmetro vara em tono de alguns Nm. O diâmetro dos furos é o que determina 

a magnitude aparente das estrelas ao serem projetadas na abóbada. Para 

projetar as estrelas com grande qualidade visual, um grande planetário possui 

lâmpadas de até 1000 W de potência luminosa e um conjunto de muitas lentes. 

Em muitos planetários fixos, além do projetor principal, temos projetores 

auxiliares que formam a imagem dos planetas visíveis a olho nu (Mercúrio, 

Vênus, Marte, Júpiter e Saturno), a Via-Láctea, o Sol, estrelas cadentes 

 
Um modelo mais recente 
chamado Cosmorama 



 
Modelo StarMaste 

(meteoros e meteoritos), cometas, eclíptica, 

nome das constelações, desenho das 

constelações, nuvens, meridiano celeste, 

equador celeste entre outros, além do uso de 

cursores para orientar os espectadores. Muitos 

planetários também são dotados de sistemas de 

iluminação para simularem, por exemplo, o por 

do Sol variando lentamente a iluminação da 

sala, ou até mesmo surpreender o público com 

estrondos e variações luminosas devido a queda 

de um meteoro, sem contar as inúmeras viagens 

pelo universo que podem ser inventadas. Com tantos recursos, o valor apenas 

do projetor varia na casa de seus 3 milhões de dólares. O controle do 

planetário é feito geralmente em uma mesa com muitos consoles e localizado 

dentro da cúpula, porém alguns planetários mais modernos possuem uma 

interface programável, que torna automática a apresentação das seções. 

A Alemanha foi a pioneira a construção de Planetários, tendo o seu primeiro 

construído pela empresa Carl Zeiss no ano de 1923. Ainda era um aparelho 

simples, “cuja altura” polar não era controlada, ou seja, apenas o céu da 

Alemanha era exibido, não podendo exibir o céu de outro lugar no planeta. 

Além de ser muito interessante as apresentações, os recursos utilizados pelos 

planetários possibilitam melhor ensino de astronomia, pois apresentam uma 

reprodução exata do céu real. No Brasil, existem inúmeros planetários fixos, 

tais como em São Paulo (Ibirapuera), Campinas (Lagoa Taquaral), Porto Alegre 

(UFRGS) entre outros. O chamado Projeto Móbile possui um planetário móvel 

cujo objetivo da instituição é realizar seções em diversas cidades do Brasil, 

principalmente em escolas. 



Relato das palestras realizadas no MDCC 

 

23/09/2008 

• Escola: E. E. Celestino de Campos 

• Alunos: 3ª série 

• Resumo: A sala de palestra estava sendo usada, portanto não houve palestra. 

Neste dia, apresentamos apenas o “La Nube”. 

 

30/09/2008 

Não houve atividades. 

 

07/10/2008 

Não houve atividades. 

 

14/10/2008 

• Escola: EMEB Ano Isabel 

• Alunos: 4ª e 5ª séries 

• Resumo: Palestra realizada com cerca de 40 alunos, da 4ª e 5ª séries, sendo 

apresentado até os slides de imagens 3D, havendo muita participação dos alunos 

com perguntas e respostas sobre imagens, espelhos, lentes e mapas. Foi 

apresentada a lente de água com laser e não foi apresentada a parte de difração 

devido ao tempo restrito, pois não daria para apresentar a “La Nube”. Todas as 

crianças participaram desta pare, incluindo as professoras que disseram dar nota 

dez ao grupo. Infelizmente, quando resolvemos pedir que ela preenchesse a ficha 

de relato do planetário, já estavam todos indo embora, pois já estavam atrasados. 

 

21/10/2008 

Não houve atividades. 

 

28/10/2008 

Não houve atividades. 

 



28/10/2008 

• Escola: Colégio Arceburguence 

• Alunos: – 

• Resumo: Os alunos foram menos participativos durante a palestra que na última 

apresentação de terça feira, porém durante a “La Nube”, como sempre, houve 

muita participação e interesse. O comentário da professora está descrito a seguir: 

“Excelente a apresentação da equipe do Planetário, pelo atendimento e carinho 

para com os alunos. 

A brincadeira do espelho, foi fantástica como a palestra também. 

Agradecemos aos alunos pela atenção para conosco. 

Parabéns”. 

Ao termino da “brincadeira”, como ela denominou a “La Nube”, a professora 

nos questionou sobre como poderiam fazer para construírem eles mesmo, na 

escola, outros espelhos do mesmo tipo. Ficamos discutindo com ela a esse 

respeito. 

 

18/11/2008 

• Escola:  

• Alunos:  

Resumo: 

 

25/11/2008 

• Escola:  

• Alunos:  

Resumo: 
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Programas recomendados para observar as posições dos astros: 

CyberSky (este não é gratuito, mas é muito bom!!! Caso deseje conhecê-lo, poderá usá-

lo por 30 dias http://www.cybersky.com/ Apenas Windows) 

Stellarium (parecido com o anterior, porém com um visual gráfico mais amigável. É 

menos técnico e possui menos informações, porém é quase que um verdadeiro 

planetário em seu PC http://www.stellarium.org/. Apresenta versão para Mac, Linux e 

Windows) 

Celestia (é como se você viajasse no Universo. Também muito bom. 

http://www.shatters.net/celestia/download.html Apresenta versão para Mac, Linux e 

Windows) 

Google Sky (Este você pode viajar sem instalar o programa. Porém fica limitado à 

velocidade da rede, mas sem dúvida também é muito impressionante, afinal você pode 

ver o céu na região das microondas e infravermelho e possui acesso a inúmeras fotos de 

satélites como o Hubble, por exemplo. http://www.google.com/sky/) 

Para conhecer a superfície lunar: Google Moon. 

(http://superdownloads.uol.com.br/download/165/google-moon/) 

Earth Centered Universe (é mais antigo, porém muito bom! Este também é pago, 

porém pode-se usar a versão Demo por 30 dias. 

https://ww03.elbowspace.com/servlets/frhclientformdisplay?xr4=&formts=2006-11-

08%2018:37:11.609001 Apenas Windows) 

 

Site Recomendado para estudo de Astronomia: http://astro.if.ufrgs.br/ 


