
Na presente contribuição apresentamos um relato do evento 

organizado no Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da 

Conquista, cujo objetivo foi promover a observação do 

eclipse solar que ocorreu em 26 de Fevereiro de 2017. Em tal 

oportunidade contamos com a presença de 36 participantes, 

em sua maioria professores e funcionários do campus, 

incluindo seus familiares. Apesar da nebulosidade, as 

observações do ponto de inicio e fim do eclipse foram bem 

sucedidas. Cabe aqui salientar que na mencionada 

localização (latitude 14°50'28" sul, longitude 40°52'36" 

oeste, altitude 947 m) o eclipse foi parcial. Para tais 

observações utilizamos dois telescópios solares de 40 mm, 

modelo Coronado PST, fabricados pela Meade, cada qual 

instalado sobre uma montagem azimutal motorizada, modelo 

AllView, fabricada pela Sky-Watcher. Paralelemente ao 

atendimento dos interessados foi efetuado o registro 

fotográfico do eclipse. Esse registro foi efetuado acoplando a 

um dos telescópios uma câmera, modelo ASI120MC, 

fabricada pela ZWO, sendo esta conectada a um notebook 

dedicado a aquisição e armazenamento das imagens para 

posterior processamento. Para que fossem obtidas imagens 

panorâmicas do sol, o mencionado acoplamento teve que ser 

feito utilizando um adaptador T2 e um redutor focal 0.5x 

devidamente modificados para que as condições de foco 

fossem atingidas. Além disso, foi também empregado um 

filtro IR-CUT com o objetivo de otimizar a qualidade das 

imagens. O pós-processamento foi feito utilizando o software 

Astra Image 4.0, empregado para deconvolução, redução de 

ruído e otimização de contraste, em conjunto com aplicativo 

Paint Shop Pro 5.0, para corte e centragem. A determinação 

do percentual de ocultação em função do tempo foi feita a 

partir da determinação da área correspondente a imagem do 

sol utilizando o software ImageJ. Os resultados finais obtidos 

estão em ótimo acordo com as previsões da NASA. 
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RESUMO 

Observação e Registro Fotográfico do 

Eclipse Solar de 26 de Fevereiro de 2017 

4. IMAGENS 

Um eclipse solar ocorre quando a posição da Lua, em 

transito, coincide ou atravessa a posição aparente do Sol. 

Nosso evento de divulgação objetivou possibilitar a 

observação de uma dessas ocorrências ao publico. 

Paralelamente, efetuamos um registro fotográfico do eclipse. 

2. INSTRUMENTAÇÃO 

O acoplamento direto da câmera ASI120MC ao PST 40 mm 

usualmente resulta em uma imagem onde parte do Sol é 

cortada. Para contornar isso e obtermos uma imagem 

panorâmica do Sol emprega-se, tipicamente, um redutor 

focal. Contudo, tal adição ótica demanda pequenos ajustes 

mecânicos, tanto no comprimento do adaptador T2 quanto na 

“largura” do anel do redutor focal. Tais ajustes objetivam a 

obtenção da condição de foco. 

3. RESULTADOS 

Apesar da nebulosidade foi possível registrar satisfato-

riamente o eclipse. A sequência de imagens selecionadas é 

mostrada abaixo. O filme correspondente pode ser visto no 

nosso canal do YouTube – Astronomia IFBA. 

Definindo o percentual da área do Sol ocultada pela lua 

como:  Ao (%)  = 100 x (Ai – At) / Ai, onde Ai é a área 

visualizada antes do eclipse e At a área vista durante o 

eclipse, obtemos o gráfico abaixo. Salienta-se que para essa 

tarefa foram utilizadas imagens sem qualquer edição. 


