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Ficha de Atividade para os Ramos: LOBINHO, ESCOTEIRO e SÊNIOR.  

CONSTRUIR HELICÓPTERO MARCIANO 
 

Informações: 

Duração: 0:20 – 0:40 

Local: Á escolha 

Participantes: Mínimo: 01 e Máximo: Ilimitado 

Atividade Online: () SIM / () NÃO 
 

Materiais Necessários:  
 (Opcional) 01 Fita leve 02m. ou filmagem com câmera de smartphone; 

 01 Tesoura; 

 01 Folha Papel (comum) OU uma cópia do “modelo” – salve o PDF; 

 01 Lápis; 

 01 Fita métrica OU bastão escoteiro; 

Não se preocupe caso não possua todos os materiais em casa, seja criativo e substitua com o que 

possuir, isso também faz parte do desenvolvimento.  

 

Áreas de Desenvolvimento: 
Essa atividade contribui para aquisição de competências nas seguintes áreas de desenvolvimento:  

LOBINHO 

1ª Fase 

Des. Intelectual: 05. Demonstra interesse por aprender e por conhecer e manipular novos objetos. 

Des. Caráter:      10. Dedica-se em fazer bem as suas tarefas. 

Des. Social:      20. Interage com outras seções de seu grupo escoteiro e com outras alcateias. 

2ª Fase 

Des. Intelectual: 05. Desenvolve capacidade para pesquisar, interrogar e descobrir as causas dos 

fenômenos que observa e soluções para pequenos problemas. 

                          08. Demonstra curiosidade em conhecer sobre diferentes ofícios e atividades 

profissionais e identifica ferramentas e seus usos. 

https://drive.google.com/file/d/1PbZJGrp16Z2ihcRkaFGHxOxm52hlFZaL/view?usp=sharing
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                         12. Identifica suas principais potencialidades e limitações e procura superá-las. 

Reconhece os seus erros e procura corrigir-se. 

ESCOTEIRO: 

Pista / Trilha 

Des. Físico:        18. Frequentar regularmente as atividades e reuniões da sua patrulha e da tropa. 

Des. Intelectual:  31. Avaliar as atividades juntamente com sua patrulha ou tropa. 

Des. Afetivo:       69. Participar de uma atividade de sua patrulha junto aos seus pais, responsáveis, 

irmãos. 

Conjunto específico para a Modalidade do Ar 

Conhecer e demonstrar para a tropa as quatro principais forças atuantes em uma aeronave durante o 

voo. 

Rumo / Travessia 

Des. Físico:        18. Frequentar regularmente as atividades e reuniões da sua patrulha e da tropa. 

SÊNIOR: 

Des. Intelectual:   34. Participar ativamente do planejamento e organização de uma atividade de patrulha 

ou seção, sendo posteriormente bem avaliado pelos companheiros e pela chefia  

Des. Caráter:       38. Escolher uma descoberta científica e explicar como contribui (ou pode vir a 

contribuir) para melhorar o mundo. 

                43. Participar, com empenho e sem distinção, dos vários tipos de atividade da seção 

por pelo menos 6 meses, procurando sempre justificar previamente ao monitor ou escotista as suas 

ausências. 

Conjunto específico para a Modalidade do Ar 

Apresentar sozinho, painel ilustrativo sobre noções gerais de voo de objetos mais pesados do que o ar. 

Apresentar à seção uma palestra sobre o princípio de funcionamento de um helicóptero. 
 

Desenvolvimento da Atividade 
Programado para realizar o primeiro “voo sustentado” em Marte no mês de abril de 2021, o Módulo 

Ingenuity (“engenhosidade” em inglês) é um pequeno e bastante leve drone em formato de helicóptero 

de asas contra-rotativas, enviado ao planeta vermelho acoplado à sonda robô Perseverance, com o 

objetivo de demonstrar a capacidade de realização de voos controlados autonomamente (sem controle 

em tempo real por humanos) de aeronaves para missões futuras em Marte. 

O “pequeno gigante” Ingenuity possui apenas 49 centímetros de altura e a envergadura de suas asas 

rotativas é de 1,20 metros. É um veículo elétrico, de baterias carregadas por energia solar e mesmo 

assim pesa apenas 1,8 kg. Por causa da super rarefeita atmosfera marciana, mesmo sendo um veículo 

tão leve, as asas contra-rotativas do Ingenuity precisarão rodar a 2400 rpm, o que significam incríveis 

40 rotações completas das pás por segundo, para que o voo seja realizado. 
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Esta atividade consiste em levar os jovens a vivenciarem, conforme suas faixas etárias, o desafio de um 

voo tão simples, mas em condições tão complicadas. Para isso, o escotista pode: 

1. Apresentar um breve histórico das pesquisas que a NASA tem realizado no solo marciano, 

podendo até contar um pouco das histórias das sondas anteriores, como a Pathfinder, Spirit, 

Opportunity e Curiosity (5 a 10 minutos); 

2. Explicar a dificuldade de comunicação com Marte pela distância entre os planetas que nos 

momentos mais próximos são 54.6 milhões de quilômetros de Marte, enquanto nos momentos 

em que a distância é a maior, o espaço entre os dois é de 401 milhões de quilômetros. Isso 

significa que a onda de radio demora pouco mais de 3 minutos para chegar à Terra quando Marte 

está o mais próximo o possível de nosso planeta, enquanto, quando na maior distância, essa 

onda demoraria 22 minutos e meio para chegar aqui. Exercitar esse conceito das distâncias 

orbitais com os jovens, por meio de outros exemplos, é algo interessante, de acordo com o 

desenvolvimento deles (não mais que 10 minutos); 

3. Propor aos jovens a construção de um mini helicóptero seguindo a descrição a seguir (15 a 20 

minutos, se não usar impressora) 

4. Conforme a capacidade de seus jovens, sugira as variações descritas. Não force uma 

compreensão que aquela faixa etária ainda não é capaz de ter, mas aguce suas curiosidades por 
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meio da experimentação e incentive-os a pesquisar as razões dos resultados que eles 

encontraram (até 1 hora). 

5. Converse com a seção sobre os resultados da atividade e discuta com eles sobre um cenário 

possível do futuro de colônias marcianas e se seria possível viajar de uma colônia para outra 

voando em helicópteros semelhantes ao Ingenuity, mas em escalas maiores. Peça aos escoteiros 

e sêniores para tentarem imaginar quais dimensões o helicóptero marciano precisaria ter para 

levar 5 pessoas de 50kg cada, além do traje espacial de 20kg para cada, ao voo. 

6. Se seus jovens se empolgam com a ideia de jogos online, sugira a eles o desenvolvimento de um 

joguinho Simulador de decolagens e comandos de um Ingenuity, na plataforma que a NASA 

disponibilizou no link abaixo: 

 https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/project/code-a-mars-helicopter-video-game/  

 
 

Construção do modelo 
1. Corte o helicóptero Corte ao longo das linhas tracejadas do modelo. Se estiver usando papel comum, 

faça um esboço das linhas contínuas e tracejadas do helicóptero como guia.  

 
2. Dobre ao longo das linhas sólidas. As pás da hélice, A e B, devem ser dobradas em direções opostas 

ao longo das linhas contínuas. Os painéis X e Y se dobram em direção ao centro, e Z é dobrado para 

cima para dar rigidez ao corpo do helicóptero e abaixar seu centro de gravidade para um voo mais 

estável. 

https://www.jpl.nasa.gov/edu/learn/project/code-a-mars-helicopter-video-game/
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3. Faça um voo de teste. Em pé segure o helicóptero pelo “corpo”. Levante-o o mais alto que puder. 

Agora, solte. O que você observa? Para que lado as pás giram? Solte o helicóptero de um ponto mais 

alto. (com cuidado suba alguns degraus ou fique em um banquinho). Como o desempenho muda? 
 

Variações de experimentos 
1. Compare! Pegue um pedaço de papel desdobrado do mesmo tamanho daquele usado para fazer o 

helicóptero. Solte-o ao mesmo tempo que o helicóptero. Qual cai mais rápido? Enrole o pedaço de papel 

em uma bola. Solte esta bola de papel ao mesmo tempo que o helicóptero. Qual cai mais rápido? Você 

consegue adivinhar por quê? Dica: tem algo a ver com a resistência do ar. 

2. Experimente! Faça uma alteração em seu helicóptero. Experimente dobrar a parte inferior para 

cima mais uma vez, ou encurtar ou alterar o formato das pás. Como o desempenho do seu helicóptero 

muda? Por quê? Você consegue descobrir uma maneira de fazer as hélices do helicóptero girarem mais 

rápido ou mais devagar? 

3. Faça um novo modelo! Para fazer o helicóptero de Marte, os engenheiros da NASA tiveram que 

construir e testar vários projetos para encontrar algo que pudesse obter sustentação suficiente da fina 

atmosfera do Planeta Vermelho. A sustentação é uma força gerada quando as asas rotativas (pás 

móveis) ligeiramente inclinadas do helicóptero encontram partículas de ar. Isso aumenta a pressão do 

ar na parte inferior das pás. E o aumento da pressão do ar força as hélices e todo o helicóptero para o 

ar. Quando há menos partículas de ar na atmosfera, menos sustentação é gerada. A atmosfera de Marte 

possui apenas 1% das partículas da atmosfera da Terra. Isso significa que as pás que geram sustentação 

suficiente na Terra não funcionarão em Marte. Para gerar sustentação suficiente para o helicóptero de 

Marte, os engenheiros deram a ele dois conjuntos de pás enormes com 1,2 metros de diâmetro e giram 

cerca de 10 vezes mais rápido que os helicópteros da Terra. Pense em como você deseja melhorar o 

desempenho do seu helicóptero e faça outro diferente do seu primeiro. Use um tipo diferente de papel 

ou faça um muito menor ou muito maior. 

Qual o tamanho de um helicóptero que você pode fazer que ainda funcione? 

Quão pequeno é o menor helicóptero que você consegue fazer? 

Como os helicópteros com diferentes tamanhos de lâmina se comparam em desempenho? 

Qual tamanho funciona melhor? 

Como você define "melhor desempenho"? 
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4. Inverta-o! Observe para que lado as pás do helicóptero viram (a fita leve pode ajudar a visualizar 

melhor). É no sentido horário ou anti-horário? Isso é consistente para todos os seus helicópteros? Qual 

é a única alteração que você pode fazer em seus helicópteros para fazê-los girar na direção oposta? 

5. Conte as rotações! Faça a medida da altura do seu ombro e anote. Escolha o seu helicóptero de 

melhor desempenho e solte-o da altura do ombro. Conte o número de rotações que ele faz antes de 

pousar. Se contar as rotações for difícil por causa da velocidade, grave um vídeo da queda e reproduza-

o em câmera lenta ou prenda uma fita esticada na parte inferior do corpo do helicóptero. Você pode 

contar as voltas na fita depois que ela pousar. Registre este número próximo à altura de queda. 

6. Repita! O que aconteceria se você largasse o helicóptero de uma altura mais baixa? Repita a 

medição, caindo e contando de uma altura inferior. 

7. Preveja! Quantas vezes o helicóptero giraria se você o jogasse de uma altura maior? Meça uma 

altura mais alta e preveja o número de rotações que seu helicóptero fará. 

8. Teste sua previsão! Solte o helicóptero da altura mais alta e veja o quão perto estava sua previsão. 

Tente novamente de outras alturas e veja se você consegue fazer previsões melhores a cada vez! 
 

Dicas 

O modelo de corte não precisa ser impresso, pode ser inclusive copiado com cuidado em papel comum 

diretamente da tela, ou se estiver usando papel comum, faça um esboço das linhas sólidas e tracejadas 

do helicóptero como guia. 

 

Colaboraram na elaboração dessa ficha 
Rogério Pavanelli – GEAr 246°/SP; 

Dimas Ferreira – GEAr 499°/SP; 

Rudner Lauterjung – GEAr 170°/SP. 

 

Adaptado do original Laboratório de Propulsão a Jato / NASA.  
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