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PROGRAMAÇÃO SIMPLIFICADA 
 

 
Quarta-feira  
27/04/2016 

Quinta-feira 
28/04/2016 

Quinta-feira 
29/04/2016 

Manhã 
(09h - 12h) 

--- 

Minicurso 1 – Turma A 

Oficina 1 

Sessões no Planetário 

Observação Solar 

Oficina 2 – Turma B 

Minicurso 2 

Sessões no Planetário 

Observação Solar 

Tarde 
(14h - 17h) 

Chegada da 
delegação 

Recepção / Equipe 

Oficina 2 - Turma A 

Sessão de Pôsteres  

Sessões no Planetário 

Observação Solar 

Minicurso 1 – Turma B 

Palestra 3 

Comunicação Oral 

Sessões no Planetário 

Observação Solar 

Noite 
Início 
18h00 

Abertura / Palestra 1 

Observações 
Astronômicas 

Palestra 2 

Observações Astronômicas 

Palestra 4 

Observações Astronômicas 

 
Dia 27 de abril 

Abertura – Início às 18h00min. 
Palestra 1 – Exoplanetas: Explorando o Universo em busca de Novas Terras  
Dr. Leonardo Andrade de Almeida (IAG/USP) 
Horário: 18h30  Local: Auditório central do IFBA 
Observações Astronômicas com telescópios – logo após a palestra. 
 

Dia 28 de abril 

Palestra 2 – Ameaças Espaciais  
Prof. Dr. Silvanio Bezerra de Oliveira (UESB/VC) 
Horário: 18h30  Local: Auditório central do IFBA 
Observações Astronômicas com telescópios – logo após a palestra. 
 
Minicurso 1 (Turma A):  As Constelações e seus Mitos 

Profa. Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin (Antares/UEFS) 
Horário: 09h às 12h  Local: Auditório central do IFBA 
 
Oficina 1:  Oficina de Fotografia 

Prof. Me. Elcimar Pessoa Rocha e Profa. Me. Flávia Silva Cunha (IFBA/Eunápolis/Porto Seguro) 
Horário: 09h às 12h  Local: Auditório do CVT 
 

Oficina 2 (Turma A):  Experimento para Ensino de Astronomia 
Prof. Dr. Marildo G. Pereira  (Antares/UEFS)  e  Marcelo Lago Araujo  (Mestrando do 
MPAstro/UEFS)  
Horário: 14h às 17h  Local: Auditório do CVT 
 
Sessões de Planetário: Várias sessões com duração em torno de 25 min. 
Horário: 09h às 12h  Local: Quadra poliesportiva do IFBA 
 

Observação Solar. No pátio próximo a cantina, manhã e tarde. 

Sessão de Pôsteres: Apresentação de trabalhos (aceitos) 
Horário: 15h às 17h   Local: Quadra poliesportiva do IFBA 
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Dia 29 de abril 

Palestra 3 – Astrofísico trabalhando: exemplos de redução de dados  
Prof. Me. Elcimar Pessoa Rocha (IFBA/Eunápolis) 
Horário: 14h30 às 15h30  Local: Auditório do CVT 

 
Palestra 4 – Sistemas binários estelares de alta massa e sua conexão com as ondas 

gravitacionais 
Horário: 18h30  Local: Auditório central do IFBA 

 
Observações Astronômicas com telescópios – logo após a palestra. 

Minicurso 1 (Turma B):  As Constelações e seus Mitos 
Profa. Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin (Antares/UEFS) 
Horário: 14h às 17h  Local: Auditório central do IFBA 

Minicurso 2: Arqueoastronomia 
Profa. Me. Georgia Sampaio Godoy (EMFSA) 
Horário: 09h às 12h  Local: Auditório central do IFBA 

 
Oficina 2 (Turma B):  Experimento para Ensino de Astronomia 
Prof. Dr. Marildo G. Pereira (Antares/UEFS)  e Marcelo Lago Araújo 
Horário: 08h às 12h  Local: Auditório do CVT 

 
Comunicação Oral: Apresentação de trabalhos (aceitos) 
Horário: 15h30 às 17h   Local: Local: Auditório do CVT 
 
Sessões de Planetário: Várias sessões com duração em torno de 18 min. 
Horário: 09h às 12h  Local: Quadra poliesportiva do IFBA 
 
Observação Solar. No pátio próximo a cantina, manhã e tarde. 
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SOBRE A JORNADA 

 
A Jornada de Astronomia busca a difusão do conhecimento cientifico, sendo aberta à 

participação de todos os interessados, em especial crianças e jovens das mais variadas 

modalidades de ensino, bem como, a os que desejam ter um maior contato com a astronomia.  

Os resumos aqui apresentados configuram um registro das atividades desenvolvidas 

durante a VI Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista, realizada nos dias 27, 28 e 29 de 

abril de 2016 no IFBA – Campus Vitória da Conquista. Pela segunda vez consecutiva foram 

abertas inscrição de trabalhos, que após avaliação e aprovação pela comissão científica foram 

apresentados na forma de pôster ou comunicação oral.  

De acordo com as listas de presenças disponibilizadas no planetário, palestras, minicursos 

e oficinas e contagem estimada nas sessões de observação noturna concluímos que pelo menos 

1.350 (um mil trezentos e cinquenta) pessoas participou do Evento. A seguir listamos a relação 

das instituições/escolas participantes, identificadas pelo agendamento das sessões de planetário, 

das inscrições em minicursos e oficinas ou ainda listas de presenças das demais atividades. 

 

Relação das Instituições/Escolas participantes: 
 

 IFBA – Campus Vitória da Conquista 

 IFBA – Campus Eunápolis 

 IFBA – Campus Porto Seguro 

 Projeto Tamar (Praia do Forte/BA) 

 UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 CETEP - Centro Territorial de Educação Profissional 

 Colégio Estadual Kleber Pacheco 

 Colégio Estadual Abdias Menezes 

 Colégio Estadual Padre Luiz Soares Palmeira 

 Escola Municipal Frei Serafim do Amparo 

 Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire 

 Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora das Graças 

 Escola Municipal Eurípedes Peri Rosa (Distrito de Bate Pé) 

 Núcleo Nova Deli – Escolas Municipais (Zona Rural – Anagé - BA) 

 FAINOR - Faculdade Independente do Nordeste 

 Educandário Padre Gilberto 

 Instituto de Educação Maria Salomé 

 Escola Bem-Me-Quer (Barra do Choça) 
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PLANETÁRIO NA ESCOLA: UMA PROPOSTA PARA POPULARIZAR A 

ASTRONOMIA E O SOFTWARE LIVRE NA ESCOLA 
 

Alberto Alves Amorim Filho1, Aline Santos Santana2, Ana Vitória Conceição Santos3 
Eduardo Brescansin de Amôres4, Vera Aparecida Fernandes Martin5 

1
UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia e Col. Est. Teotônio Vilela, amorimalberto@hotmail.com 

2
Colégio Estadual Teotônio Vilela, aline.santos@hotmail.com 
3
Colégio Estadual Teotônio Vilela, a.vcsvitoria@gmail.com 

4
 UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia, ebamores@uefs.br 
5
 UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia, vmartin@uefs.br 

RESUMO 

Este trabalho tem por base a pesquisa do Mestrado Profissional em Astronomia, do Departamento 

de Física, da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, e apresentado como pré-

requisito para a Feira de Ciências e Matemática da Bahia - FECIBA. Neste sentido, teve por 

objetivo difundir um experimento envolvendo o estudo da Astronomia articulado ao software livre. 

O experimento foi desenvolvido com estudantes do segundo ano, do Ensino Médio, do Colégio 

Estadual Teotônio Vilela, de Feira de Santana-BA. Como público alvo, temos professores e 

estudantes do Ensino Fundamental, Médio e a comunidade. Tendo em vista o proposto, criou-se 

um cenário de “planetário”, onde os visitantes puderam vivenciar a experiência de projeção do 

céu. O projeto fez uso de importantes avanços científicos e tecnológicos contidos no Stellarium, 

um software livre que mostra um céu realista em três dimensões. Como principal referencial 

bibliográfico, foi utilizado o catálogo Messier para localizar, observar e estudar aglomerados 

estelares, galáxias e nebulosas, os quais são elementos fundamentais, do ponto de vista científico 

e estético, para motivar o público para o estudo da Astronomia. Para se elaborar o projeto foi 

desenvolvida a pesquisa bibliográfica, visita ao Museu Parque do Saber, realização de seminários 

temáticos pelos estudantes, a seleção de vídeos, animações e, finalmente, a montagem do 

planetário. Com base no que foi elaborado e exposto, durante as sessões ao público, aplicou-se 

questionários para avaliar a proposta de projeção do céu na escola, os recursos tecnológicos 

utilizados, os objetos visualizados, a expectativa dos visitantes e o desempenho dos estudantes. 

As análises dos questionários evidenciaram a aprovação do público de que é possível materializá-

la no ambiente escolar. Entretanto, o mais importante é que utilizamos equipamento como o 

projetor, e tecnologia disseminada na internet, como o Stellarium, aproximando de modo criativo, 

dinâmico e lúdico, o público do estudo da Astronomia. Sendo assim, a proposta do planetário na 

escola se constitui em um importante referencial para incentivar a visita ou reforçar na escola o 

conhecimento obtido no planetário e no observatório astronômico.  

Palavras-chave: Astronomia. Catálogo Messier. Planetário. Stellarium. 
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DA FOTOGRAFIA A ASTROFOTOGRAFIA: APLICAÇÃO DA CÂMARA 

ESCURA NA OBSERVAÇÃO DA LUA E DAS MANCHAS SOLARES 

Alberto Alves Amorim Filho1, Carla Suely Correia Santana2, Marildo Geraldête Pereira3 

1
UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia, Col. Est. Teotônio Vilela, amorimalberto@hotmail.com 

2
UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia, carla.fisica@hotmail.com 
3
UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia, marildogp@gmail.com 

RESUMO 

Este trabalho pondera a difusão do Ensino de Astronomia no cenário na educação brasileira, em 

particular, com os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio no Colégio Intelectus, situado na 

comarca de Itaberaba. Para tanto, objetiva-se explanar sobre a importância da câmara escura, 

desde os seus primórdios até a sua consolidação na fotografia e astrofotografia. Tendo em vista, a 

acuidade da câmara escura de orifício para se reconstruir a evolução da fotografia e seus 

desdobramentos para a Astronomia, a mesma ainda guarda muitos ensinamentos, que no cenário 

da escola pública, são pouco utilizados e em sua maioria, desconhecidos. A câmera escura 

permite desenvolver fundamentos Físicos para compreender as técnicas envolvidas na 

visualização dos objetos, quer seja terrestres ou espaciais, assim como as Leis da Física Óptica 

que estão embutidas na formação das imagens visualizadas. Desta forma, é uma excelente 

ferramenta de ensino no processo de aprendizagem, que apesar da aparente simplicidade, tem 

grande valor científico e experimental. No aspecto metodológico este trabalho se fundamenta nos 

conhecimentos da pesquisa-ação segundo Thiollent. Para tanto, será aplicado um pré-teste com o 

intuito de sondar os conhecimentos prévios que o estudante abarca sobre o tema em pauta, após 

a análise do pré-teste, inicia-se a experimentação, desde a confecção às observações celestes.  

Serão observadas as manchas solares e a Lua. Por fim, será aplicado um pós-teste para avaliar 

mutuamente a viabilidade do trabalho experimental quanto à aprendizagem. Na presente 

contribuição, apresentaremos alguns dos resultados obtidos até o momento. 

Palavras-chave: Ensino de astronomia, Câmara escura de orifício, Observação celeste. 
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ESTUDO DAS DIFERENÇAS CONCEITUAIS APRESENTADAS POR 

ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO COM RELAÇÃO AO FENÔMENO  

DAS MARÉS  

 
Antônio Marcos de Jesus1, Ana Carla Peixoto Bitencourt2, Vera Aparecida Fernandes Martin3 

1
UEFS/ DF/ Mestrado Profissional em Astronomia, socramdhp@gmail.com  

2
UEFS/ DF/ Mestrado Profissional em Astronomia, ana.bitencourt@gmail.com  

3
UEFS/ DF/ Mestrado Profissional em Astronomia, vmartin@uefs.br  

RESUMO 

O fenômeno das marés tem despertado a curiosidade da humanidade há milhares de anos e com 

isso surgiu, ao longo do tempo, várias explicações para tal fenômeno. Este trabalho entra nesta 

perspectiva de falar sobre as marés, tendo como base as concepções apresentadas por dois 

grupos de estudantes que residem em regiões diferentes e pela importância em averiguar-se 

quais são os conhecimentos que os estudantes tem sobre o fenômeno das marés. Além disso, 

objetiva-se analisar os conhecimentos sobre o fenômeno das marés e a necessidade de saber-se 

quais os meios em que foram adquiridas tais informações e como eles são apresentados. 

Pretende-se ainda investigar como os estudantes compreendem a ocorrência do fenômeno das 

marés e quais são as concepções apresentadas.  O primeiro grupo de estudantes é do Colégio 

Estadual Luiz Rogério Souza da cidade de Camamu BA, que atende a estudantes que residem 

em ilhas e no entorno da Baia de Camamu, e o segundo grupo do Colégio Estadual Luis Eduardo 

Magalhães, localizado no município de Santa Teresinha BA, que atende a estudantes da sede, 

zona rural e de outros municípios do entorno do Território de Identidade do Piemonte do 

Paraguaçu. Serão apresentados neste trabalho alguns resultados obtidos até o momento.  

Palavras-chave: Marés, Concepções espontâneas, Astronomia. 
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A CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ESFERA ARMILAR NO ENSINO 
MÉDIO COMO INSTRUMENTO ASTRONÔMICO DIDÁTICO PARA O 

ESTUDO DAS TEORIAS GEOCÊNTRICA E HELIOCÊNTRICA 

César Alves da Silva1, Hiure Vilas Boas Gonçalves², Marildo Geraldête Pereira³ 
 

1
UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia e Col. Est. Luís Eduardo Magalhães, cesarbrascom@hotmail.com   

 
2
UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia e Col. Est. Edna Moreira Pinto Daltro, vilbogon@hotmail.com  

3
 UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia, marildogp@gmail.com  

 

RESUMO 

A esfera armilar é um instrumento de Astronomia criado e aperfeiçoado há pelo menos dois mil 

anos como fruto das observações feitas sobre os movimentos aparentes dos astros na abóboda 

celeste. Importante recurso para a navegação antiga, a esfera armilar consiste em um globo, 

rodeado por diversos anéis fixos, denominados armilas, que representam a projeção celestial da 

faixa das constelações do zodíaco e de linhas imaginárias importantes, como o equador e a 

eclíptica, com a identificação do Sol, da Lua e de alguns planetas, através de esferas menores 

pressas aos anéis. Embora tenha sido construída com base num modelo de cosmos ultrapassado, 

pautado na teoria geocêntrica historicamente atribuída ao grego Cláudio Ptolomeu (90-168 d.C.), 

a esfera armilar, ainda hoje, é um importante instrumento utilizado para representar a projeção de 

paralelos e meridianos celestes, o deslocamento aparente dos astros em relação à Terra e a 

evolução da concepção humana sobre o sistema solar até o surgimento do modelo matemático 

heliocêntrico atribuído ao polonês Nicolau Copérnico (1473-1543) e aperfeiçoado pelas 

descobertas do alemão Johannes Kepler (1571-1630). No presente trabalho serão apresentados a 

construção e os resultados obtidos com a utilização do protótipo de uma esfera armilar numa 

sequência didática realizada com uma turma de 2º ano do Ensino Médio, mediante a orientação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  Nessa sequência, os alunos puderam conhecer a 

esfera armilar enquanto instrumento científico, compreender e fazer a sua aplicação, saber sobre 

a sua história e relação com as teorias geocêntrica e heliocêntrica. 

Palavras-chave: Esfera Armilar, Ensino de Astronomia, Geocentrismo, Heliocentrismo. 
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3
 UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia, marildogp@gmail.com  

RESUMO 

Uma prática educativa que resulte em assimilação de conteúdos de forma significativa sempre 

exigirá recursos e instrumentos didáticos capazes de dinamizarem o processo de ensino-

aprendizagem através da utilização de modelos e da simplificação de fenômenos e estruturas 

incomensuráveis. Sob essa perspectiva, o ensino de Astronomia não é uma exceção. Para 

potencializar a atratividade das suas aulas e maximinizar o aprendizado dos alunos sobre os 

conhecimentos de Astronomia atribuídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) às suas 

respectivas disciplinas, os professores de Ciências, Geografia e Física, comumente necessitam de 

recursos inovadores, capazes de transpor a dureza dos conteúdos do livro didático para a leveza 

da experimentação em sala de aula. Com foco nas múltiplas contribuições que a construção e a 

divulgação desses recursos pedagógicos geram para a comunidade docente, neste trabalho será 

apresentado um modelo de esfera armilar simplificada utilizada como recurso didático para o 

ensino de Astronomia na educação básica. Por tratar-se de uma excelente ferramenta para 

trabalhar conceitos de esfera celeste, paralelos e meridianos celestes, modelo geocêntrico de 

universo, movimento aparente do Sol e estações do ano (solstícios e equinócios), a esfera armilar 

poderá ser utilizada, sobretudo, por professores de Ciências e de Geografia a partir do 6º ano do 

Ensino Fundamental. Idealizada como um dos recursos didáticos que serão utilizados na 

execução do projeto de pesquisa-ação intitulado “Aulas itinerantes para ensino e correção de 

erros conceituais de Astronomia básica em escola pública de Ensino Fundamental na cidade de 

Capim Grosso, Bahia”, a esfera armilar poderá ser reproduzida cooperativamente por professores 

e alunos em sala de aula, utilizando poucos recursos financeiros e materiais encontrados na 

própria escola.         

Palavras-chave: Esfera Armilar, Ensino de Astronomia, Ciências, Geografia. 
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RESUMO 

Neste trabalho tratamos em linhas gerais sobre a intensidade da luz em diferentes comprimentos 

de ondas (espectro), podendo ser definida através de levantamentos de observações físicas e 

químicas através da absorção, transmissão ou reflexão da energia radiante incidente em uma 

partícula micro ou macro, bem como o destaque da evolução da luz em alguns momentos 

históricos da espectroscopia astronômica. Percebendo e reconhecendo a análise de um mesmo 

fenômeno as características interdisciplinares das ciências, de maneira a adquirir uma visão mais 

articulada de fenômenos (PCNs+, 2004). Procuramos interpretar o funcionamento da captação da 

Luz em bactérias e vegetais através da clorofila e o funcionamento do olho humano na captação 

da molécula retinol, responsável também pela absorção da vitamina A no organismo, bem como 

sua composição química. Além de analisar o experimento principal de Isaac Newton sobre Luz e 

Cores, cuja intenção era mostrar que a luz branca é o resultado da associação de várias cores de 

comprimento de ondas diferentes refrangibilidades. 

Palavra chave: Anatomia e funcionamento do olho, PCNs+, Astronomia, Experimentos ópticos. 
  



 
 

RESUMOS 
 

VI Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista 

    ISBN 978-85-66420-05-0 17 
_____________________________________________________________________________ 

 

A MATEMÁTICA E OS ÂNGULOS NO RELÓGIO SOLAR EQUATORIAL 
NO ENSINO DE ASTRONOMIA 

James Cloy Leite Cordeiro1,2, Marildo G. Pereira3 
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RESUMO 

É possível para qualquer estudante da educação básica, no atual contexto escolar, ter acesso a 

um universo de informações acerca dos corpos celestes e desta maneira se aproximar do mundo 

das ciências. Nesse sentido, a proposta deste trabalho se constitui em utilizar o fascínio que a 

Astronomia exerce sobre os estudantes e assim, ajudá-los a desenvolver competências e 

habilidades necessárias para o enfretamento de problemas do seu cotidiano que façam relação 

com conceitos da Física, Matemática, Geometria e Astronomia. Proposição que é reforçada no 

PCN+Física (2002, p.19) que enfatiza o uso da Astronomia em sala de aula com o tema 

estruturador Universo, Terra e Vida, valorizando a importância da astronomia na construção, 

desenvolvimento e evolução da ciência e tecnologia. O estudo e pesquisa em astronomia 

possibilitam ao estudante a exploração do universo no qual está inserido, estimulando sua 

curiosidade e colocando-o em contato com tecnologias indispensáveis para o seu tempo. É bem 

comum em uma pesquisa em sites de busca na internet, você encontrar vários exemplos de 

relógios solares, mas em particular um, que envolva a Matemática e minha Bahia são poucos ou 

nenhum. Sendo assim, pretendo neste pôster apresentar um trabalho que está em andamento em 

uma escola estadual de Feira de Santana, o Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand, 

na qual leciono a disciplina de Física em turmas do 2º ano do Ensino Médio, discutindo a 

construção de um relógio solar equatorial feito com um simples cd e quais aspectos da Física, 

Matemática, Geometria e Astronomia são relevantes para essa abordagem. Sendo assim, quero 

apresentar um material didático que envolva história, ângulos, curiosidades, regra de três simples, 

desenho geométrico valorizando o uso da régua, compasso, esquadro e transferidor e alguns 

conceitos de Astronomia. Em suma, este trabalho procura mostrar algumas experiências 

envonvendo o fascínio que a Astronomia provoca em todos nós e a construção de materiais 

didáticos de baixo custo por parte dos alunos. Para sintetisar, disponibilizaremos aos interessados 

um exemplo de atividade que não fique presa ao ambiente de sala de aula, mas que possa ser 

utilizada, por exemplo, em espaços como observatórios, laboratórios, quadras, museus, feiras de 

ciências, planetários, entre outros. 

Palavras-chave: Relógio Solar, Matemática, Geometria, Ensino de Astronomia. 

  



 
 

RESUMOS 
 

VI Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista 

    ISBN 978-85-66420-05-0 18 
_____________________________________________________________________________ 

 

RADIOTELESCÓPIOS EXPERIMENTAIS PARA O ENSINO DE 
ASTRONOMIA NO NÍVEL MÉDIO 
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RESUMO 

A Radioastronomia é um ramo dos estudos da Astronomia que permite abordarmos os fenômenos 

do Cosmo de modo a complementar ou até mesmo revolucionar o que se pode acessar por meio 

das observações óticas. Com a Radioastronomia é possível vasculhar informações inacessíveis 

no espectro visível e complementá-las compondo um conjunto mais complexo e rico da realidade 

que nos cerca. As ondas eletromagnéticas estão à nossa volta e com os aparatos apropriados é 

possível investigar desde o que acontece nas cercanias da Terra (inclusive fenômenos 

atmosféricos) até os confins do Universo (planetas, o Sol, pulsares, quasares). Este poster 

apresenta a transposição das possibilidades da Radioastronomia para o ambiente da escola, 
trazendo resultados preliminares da montagem dos receptores do Jove Project, para HF e Inspire 

Project, para VLF, a elaboração e teste de Produtos Educacionais para utilização por professores 

e alunos do Nível Médio. Buscamos propiciar aos discentes os conhecimentos da Física, 

associando-os aos saberes da Astronomia justifica-se também pelas possibilidades de motivação 

em sala de aula, perspectiva de vivenciar os rigores e desafios do método científico e promover a 

aprendizagem significativa. Neste sentido, a pesquisa tem como objetivo contribuir para a 

aprendizagem da Astronomia com o desenvolvimento e o uso de novas tecnologias, fomentando a 

construção de artefatos experimentais, de modo colaborativo, para a promoção do ensino da 

Astronomia, em um contexto interdisciplinar, com a radioastronomia experimental. Também visa 

promover em escolas públicas a utilização de produtos educacionais para a aprendizagem 

significativa da Radioastronomia, dentre outros objetivos. A metodologia utilizada contempla a 

reprodução de observações com receptores experimentais; o planejamento e o desenvolvimento 

dos Produtos Educacionais; a construção de protótipos e a aplicação em sala de aula, com 

roteiros apropriados e a respectiva avaliação dos trabalhos, cercando-se do amparo bibliográfico 

pertinente. A pesquisa em andamento apresenta, como resultado atual, o desenvolvimento dos 

seguintes produtos didáticos: Experimento de Hertz, o Rádio de Galena (adaptado), Simulador de 

Radiotelescópio com rádio AM, o Simulador de Pulsar, constituídos como módulos intercambiáveis 

para propiciar facilidade de montagem e de uso pelo professor e alunos. Paralelamente, há a 
pesquisa em campo com o receptor do Jove Project (20,1MHz) para a monitoração de Júpiter e do 

Sol, que encontra-se em andamento, com sessões de observação realizadas em 2015 e início de 

2016, aproveitando a atual posição favorável de Júpiter no céu noturno. Por oportuno, propõe-se a 

montagem do conjunto receptor/antenas tipo dipolo 1/2 onda no Campus do IFBA de Vitória da 

Conquista, como demonstração da radioastronomia experimental, de modo a que o receptor 

monitore o Sol (se possível, Júpiter) durante a Jornada nos dias 28/04 e 29/04/2016. A dinâmica 

da construção dos Produtos Educacionais implica cuidados com sua adequação aos conteúdos do 

Ensino Médio e à aplicação e avaliação apropriadas em sala de aula, considerando os saberes 

prévios dos alunos para ancorarem os novos conhecimentos, de modo a aperfeiçoar sua 

aplicação e justificar seu uso pelos professores, ao tempo em que promove o ensino da 

Astronomia, que são objetos deste Pôster. 

Palavras-chave: radioastronomia, eletromagnetismo, ensino médio, produtos educacionais. 
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RESUMO 

O conhecimento prévio existente na estrutura cognitiva do aprendiz é um elemento importante no 

processo de aprendizagem, uma vez que por meio dele serão ancorados novos elementos na 

construção dos conceitos. Para tanto, é necessário que o professor saiba como detectá-los e 

como, a partir de sua detecção, utilizá-lo como um objeto estruturante na construção do 

conhecimento pelo aluno. Este trabalho visa analisar e comparar conhecimentos prévios, a 

respeito de Astronomia, em duas classes distintas de alunos, no que se refere à área de estudo: 

uma turma de Pedagogia e outra de Engenharia. Após análise e comparação, permeadas por uma 

base teórica que visa consubstanciar os resultados, sugerimos melhor capacitar os futuros 

professores que responderão pelas competências desejadas nos alunos que serão os 

multiplicadores do conhecimento. Para a realização desta pesquisa houve sete reuniões com um 

grupo de seis professores, e nelas foram criadas as questões, a partir de discussões a respeito, 

tanto sobre quais conceitos deveríamos averiguar, quanto a forma de avaliar os resultados.  Após 

confecção do questionário para detecção dos saberes prévios, estes foram aplicados nas turmas. 

Uma breve análise e discussão são feitas na conclusão do trabalho. Como procedimento 

metodológico, Foi aplicado, em dois grupos de alunos de graduação, uma turma de Pedagogia (4º 

semestre) e outra de Engenharia Mecânica (3º período), um questionário com vistas a 

reconhecimentos de possíveis saberes prévios por parte dos alunos no que tange aos conceitos 

básicos de astronomia. A discussão efetuada pelos professores envolvidos na pesquisa deu-se 

em seis etapas.  Os professores pesquisadores desejavam saber o quanto o aluno sabe, mas 

também as possíveis correlações existentes entre os conceitos abordados e o que se poderia 

querer que os estudantes construíssem de conhecimento em suas estruturas cognitivas. Para 

tanto, a última etapa foi à criação de uma taxonomia própria para avaliação das questões. Neste 

trabalho serão apresentados os resultados da pesquisa realizada. 

Palavras-chave: Conhecimento prévio, Ensino, Astronomia.  
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RESUMO 

A astronomia é a ciência que estuda a formação e a estrutura dos astros no universo.  Observar e 

estimar as propriedades físicas dos mais diversos astros é crucial para entendermos nossa 

disposição no espaço em relação aos mesmos. Nesta sala temática desenvolvemos uma série de 

pôsteres que remontam as principais características dos objetos celestes do universo. Por se 

tratar em um ciclo de apresentações, a sala temática é dinâmica. Tal fato favorece a experiência 

individual do visitante num espaço integrador, motivador e altamente reflexivo. 

Palavras-chave: Astronomia, Sala Temática, Objetos celestes. 
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RESUMO 

Astronomia é a ciência que estuda os mais diversos corpos celestes do universo. Entendê-la, 

fazendo uso de experimentação é vital para processo de ensino aprendizagem. Um ponto de 

intenso debate na literatura consiste na utilização de recursos didáticos alternativos a fim de 

motivar e despertar o senso crítico dos alunos. Neste trabalho, apresentamos a história evolutiva 

do universo projetada por uma lente de retroprojetor acoplada a uma câmara de luz (caixa de 

madeira dotada de uma lâmpada em seu interior). A imagem projetada, virtualmente, tem uma 

forma de esfera a qual denominamos esfera do universo. Assim, relatamos o desenvolvimento 

desse dispositivo, bem como a importância do uso de materiais alternativos necessário para o 

desenvolvimento científico e tecnológico para o ensino de astronomia. 

Palavras-chave: Astronomia, Universo, Experimentação. 
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RESUMO 

Na presente contribuição, exploramos a determinação do espectro de transmissão de filtros óticos 

tipicamente empregados em observações astronômicas e astrofotografia. Para isso, empregamos 

um miniespectrômetro da marca VERNIER, modelo SECTRAVIS, que opera na faixa do visível, 

entre 400 nm e 700 nm, em associação a uma fibra ótica. Com este equipamento, somos capazes 

de obter tanto espectros de luz absorvida quanto de luz emitida ou mesmo refletida. Para o 

controle do miniespectrômetro utilizamos o software LOGGER-PRO 3.8, instalado em um PC 

utilizado na aquisição dos dados. O arranjo experimental utilizado foi bastante rudimentar, onde 

uma lâmpada incandescente (leitosa 40W) ilumina o filtro a uma distância de, aproximadamente, 

12 mm de sua superfície. A luz transmitida por tal filtro é então colhida pela fibra ótica e levada ao 

espectrômetro que efetua a medida desejada. O tempo de integração utilizado foi de 100 ms, 

sendo o espectro final a média de 20 espectros tomados consecutivamente de forma automática. 

Foram analisados três categorias de filtros comumente encontrados no mercado, são eles: (i) 

filtros coloridos, (ii) LRGB e (iii) especiais, incluindo filtros H-Alfa e H-Beta, totalizando 16 filtros 

analisados procedentes de diversos fabricantes. 

Palavras-chave: espectroscopia, filtros óticos, astronomia. 
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RESUMO 

Você já parou para pensar no sol como estrela? Como é a vida das estrelas no geral e assim a 

vida do sol? Pretendemos no nosso pôster responder as dúvidas relacionadas a tais 

questionamentos. A estrela mais próxima do planeta Terra é o Sol e esse astro emite tanta luz e 

calor quanto equivalente ao produzido pela combustão de bilhões de toneladas de carvão. 

Inicialmente o Sol e todas as estrelas, têm um principal fator para o início da sua vida, a 

gravidade. Esta irá agir no nascimento da estrela, aplicando uma força na nuvem de gás e poeira 

preexistente fazendo-a se concentrar cada vez mais até sua densidade aumentar 

consideravelmente, tendo-se assim uma protoestrela. O primeiro milhar de anos da estrela não 

terá muitos distúrbios, quando depois um processo de fusão nuclear que é característico da sua 

segunda fase, começa a atuar. O Sol se encontra na sequência principal, onde ele tem várias 

camadas, sendo elas: coroa, cromosfera, fotosfera, zona convectiva, zona radiativa e núcleo. Este 

último é a região central mais maciça, e mais quente do Sol, é onde ocorrem todas as reações 

termonucleares que proporciona a energia produzida por este astro. Mas assim como nós, as 

estrelas também tem seu fim, que pode ser trágico e catastrófico. Esse final depende basicamente 

de sua massa. Há alguns fins diferentes para as estrelas que são dadas de acordo as suas 

características físicas, mas o nosso querido Sol, após a fase gigante vermelha, perderá suas 

camadas mais externas deixando uma estrela de brilho intenso no centro que depois se contrairá 

e formará um objeto muito denso, conhecido como anã branca. Depois disso irá se esfriar 

lentamente até formar um misero cadáver de estrela, sem luz e sem vida. Como sabemos, existe 

uma quantidade imensurável de temas a cerca da astronomia, e é de grande importância 

conhecemos a estrutura das estrelas e assim conhecermos mais o Sol. 

Palavras-chave: Estrelas. Evolução. Gravidade.  
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RESUMO 

A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, bem como a estrutura do universo. Os 

conteúdos apresentados nesta ciência são interdisciplinares, explicando, assim, a importância 

essencial de sua existência nas ementas das instituições de ensino. Neste sentido, sua ausência 

nas aulas de ciências da natureza impedem, parcialmente ou totalmente, sua ampla divulgação e 

o fortalecimento de seus conhecimentos mais fundamentais. Tal fato faz limitar o acesso mais 

específico da área, isto é, o nível superior. Neste trabalho, analisaremos as ementas relacionadas 

aos cursos integrados de Edificações, Informática e Meio Ambiente do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA/Eunápolis, destrinchando suas deficiências nas 

áreas de possível inserção da astronomia. Desta forma, destacamos a importância da 

implementação da astronomia nos currículos do ensino básico das escolas públicas e privadas, 

que por sua vez podem promover, em um sujeito, o desenvolvimento cultural, tecnológico, além de 

aumentar seu potencial crítico e motivador. 

 
Palavras-chave: Astronomia, Universo, Interdisciplinaridade. 
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MÉTODOS EXPERIMENTAIS QUE AUXILIAM NO  
ESTUDO NA ASTRONOMIA 

Victor Borges Pereira1, Alice Agtha2, Fernando Soares3, Thiago Candido4 

1
Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis, bynowebdesigner@gmail.com 

2
Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis, Agatha_kiky@hotmail.com   

3
Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis, fernando.feer.10.11.12.13@gmail.com  

4
Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis, thyaghobritto@hotmail.com.br  

RESUMO 

A observação do céu pode promover diversos desenvolvimentos em um sujeito, ligados a 

aspectos culturais, tecnológicos e/ou pessoais, e por isso, pode ter um forte potencial motivador. 

Esta proposta traz o professor como mediador das atividades de observação e de reconhecimento 

do céu, visando trabalhar com a capacidade de analisar e interpretar fenômenos naturais do ponto 

de vista da ciência. Atualmente, com a grande falta de verba para as escolas técnicas federais, 

justifica-se a falta de manutenção e obtenção de novos materiais experimentais, principalmente 

em física, onde há uma gama de experimentos elaborados. Neste contexto, professores e 

técnicos utilizarem dos seus recursos financeiros na realização das aulas práticas. Esse ônus 

pode contribuir para ineficiência da transmissão entre o professor-aluno devido às limitações 

experimentais. Neste trabalho desenvolvemos uma metodologia experimental que remontam 

desde o universo primordial à formação de estruturas, como as galáxias, utilizando para tal, 

materiais de baixo custo. Essa composição experimental além de atender as necessidades 

econômicas atuais das instituições de ensino, permite o indivíduo, a interdisciplinaridade de uma 

ciência tão intelectual e motivadora: a astronomia. 

Palavras-chave: Astronomia, Experimentais, Metodologia, Recursos.  
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TATEANDO O CÉU: ENSINO DE ASTRONOMIA 
PARA DEFICIENTES VISUAIS 

Carla Suely Correia Santana1, Iranderly Fernandes de Fernandes2, 
Vera Aparecida Fernandes Martin3 

 
1
UEFS/DFIS/Mestrado Profissional em Astronomia, carla.fisica@hotmail.com  

2
UEFS/DFIS/Mestrado Profissional em Astronomia, irafbear@gmail.com  

3
UEFS/DFIS/Mestrado Profissional em Astronomia, vmartin@uefs.br  

 

RESUMO 

Este trabalho discorre acerca da difusão do ensino de Astronomia no cenário da educação 

inclusiva brasileira, em particular nas escolas públicas da cidade de Feira de Santana, em 

especial na Fundação Jonathas Telles de Carvalho. Para tanto, é proposto um ensino na visão 

transdisciplinar, onde são propostos sete temas na forma de miniprojetos para serem trabalhados 

e discutidos em sala de aula. A metodologia de trabalho é participativa, onde o estudante é 

sujeito-objeto no próprio processo de formação. Para tanto, os miniprojetos são embasados no 

pensamento e teoria de ensino segundo Vygotsky. No que tange à aprendizagem significativa, 

utilizaremos os conceitos propostos por Ausubel. Sendo assim, o fito deste trabalho é propor uma 

nova forma de socializar os conhecimentos de competência astronômica aos estudantes 

portadores de deficiência visual fazendo uso de materiais táteis visuais e áudios. Não enxergamos 

em todos os comprimentos de ondas do espectro, conquanto, conseguimos realizar estudos em 

todos esses comprimentos. Neste contexto, isto é, de sermos deficientes nos demais 

comprimentos de onda exceto o visível, se faz necessário repensar novas formas de socializar os 

conhecimentos advindos da Astronomia a todos os estudantes sejam eles portadores ou não de 

deficiências visuais. Sabemos que este é um desafio muito grande. Neste viés, esse trabalho se 

torna justificado, não só pelo fato de que perante as leis educacionais é direito de todo o acesso à 

educação de qualidade como também é possível sim, socializar-se os conhecimentos da 

Astronomia enfrentando os obstáculos diante deste cenário. Serão apresentados neste trabalho 

alguns dos resultados já obtidos até o momento. 

Palavras-chave: Ensino de astronomia, Deficientes visuais, Ensino- aprendizagem, Materiais táteis visuais. 
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QUAL É A CONCEPÇÃO DO BIG BANG NO ENSINO MÉDIO NO 
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA/EUNÁPOLIS? 

 

Thaís Moreira de Carvalho1, Danielle Santos Pereira2, Flávio de Jesus Costa3 
1
Instituto Federal da Bahia - Campus Eunápolis, thais_rihi@hotmail.com  

2
Instituto Federal da Bahia - Campus Eunápolis, danielle_daniellesp@hotmail.com  

3
Instituto Federal da Bahia - Campus Eunápolis /GEPeFis flavio.costa@ifba.edu.br  

RESUMO 

A cosmologia é um ramo da física que estuda a origem, a estrutura e a formação do universo. A 

concepção da origem do espaço-tempo, explicada pela Teoria da Relatividade Geral como 

momento ”singular”, é, de fato, instigador e cheio de mistérios. Neste ponto, encontramos, na 

literatura, vários questionamentos. Dentre eles: o que existia antes do Big Bang? De onde provém 

toda energia? Apesar dos grandes avanços tecnológicos e o consequente progresso da física 

teórica e experimental, respostas para estas perguntas são ainda enigmáticas. Neste trabalho, 

apresentamos os resultados de um questionário, aplicado ao ensino médio integrado do Instituto 

Federal da Bahia IFBA/Eunápolis, onde discutimos como se dá a formação das respostas dos 

discentes em temas atuais em cosmologia, como por exemplo, o Big Bang. Assim sendo, 

discutiremos a necessidade de inserção de tópicos fundamentais de cosmologia no ensino básico 

das escolas públicas, como sendo vital na formação intelectual do indivíduo. 

Palavras-chave: Cosmologia, Teoria da Relatividade Geral, Big Bang. 
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EXOPLANETAS: EXPLORANDO O UNIVERSO EM BUSCA DE NOVAS 
TERRAS 

Dr. Leonardo Andrade de Almeida 

 Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 

Universidade de São Paulo/Departamento de Astronomia 

leonardodealmeida.andrade@gmail.com  

 

RESUMO 

Desde a descoberta dos primeiros planetas fora do Sistema Solar, também conhecidos como 

exoplanetas, em 1992 ao redor de um pulsar (estágio final de uma estrela de alta massa) e em 

1995 ao redor de uma estrela de sequência principal (estrela jovem), que uma busca mais intensa 

por vida fora da Terra se iniciou. Graças as missões espaciais Kepler e CoRot e alguns 

levantamentos com telescópios em terra, hoje conhecemos mais de 2000 exoplanetas, alguns 

deles do tamanho da nossa Terra e em alguns casos localizados na região conhecida como zona 

habitável. No entanto, há ainda muito que fazer nessa área da Astronomia. Além é claro da 

identificação da vida fora da Terra, entender os mecanismos da formação dos sistemas 

planetários, sua evolução, composição química das atmosferas dos exoplanetas, etc, são tópicos 

ainda em aberto. Dessa maneira, nessa apresentação será abordada uma visão geral do nosso 

conhecimento sobre os exoplanetas, além de mostrar quais serão os desafios para os próximos 

anos nessa área da Astrofísica.     

Palavras-chave: Exoplanetas, Terra, Vida. 
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AMEAÇAS ESPACIAIS 

Dr. Silvanio Bezerra de Oliveira 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB 
Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas-DCET 

silvaniobezerra@uesb.edu.br  

 

RESUMO 

Desde o início do processo de formação do Sistema Solar, cerca de 4,5 bilhões de anos, meteoros 

e cometas são os remanescentes deste processo após os planetas se formarem. Desde então, a 

Terra e os outros planetas são atingidos constantemente por estes corpos celestes. Estima-se 

que, cerca de 100 meteoritos atingem a Terra por ano. Além dos corpos naturais, o homem 

também contribui para esta estatística, quando coloca diversos tipos de satélites artificiais em 

órbita da Terra. Até o ano de 2015, cerca de 4000 satélites foram colocados em órbita dos quais, 

muitos já reentraram na atmosfera, outros estão inutilizados, conhecidos como “space debris” 

reentrando futuramente na atmosfera. De fato, satélites que reentram na atmosfera se 

desintegram devido ao atrito intenso com o mesmo, entretanto, os tanques de combustível (titânio) 

resistem a este processo atingindo a superfície da Terra. Esta palestra traz a discussão a atual 

situação em que a Terra ainda continua imersa, seja por ameaças espaciais naturais ou artificiais, 

discutindo algumas possíveis soluções para estes tipos de ameaças através das pesquisas que 

estão sendo realizadas.    

Palavras-chave: Ameaças Espaciais, Space Debris, Reentrada Atmosférica. 
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ASTROFÍSICO TRABALHANDO: EXEMPLOS DE REDUÇÃO DE DADOS 

Me. Elcimar Pessoa Rocha 

 Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis 

elcimar@ifba.edu.br  

RESUMO 

O trabalho de um pesquisador principalmente aqueles do ramo da astronomia, muitas vezes, está 

envolto de uma aura de mistério, algo como uma mitificação, apresentando o trabalho científico 

como algo quase inatingível. Poucos são aqueles que acabam se interessando em estudar 

ciências. Muito menos são aqueles dispostos a seguir nas áreas física, astronomia e astrofísica, 

sendo algo tomado como inacessível para pessoas comuns. Embora exista de fato uma 

dificuldade inerente à carreira daquele que se propo e em seguir a profissa o de físico, astrônomo 

e astrofísico, esse trabalho e algo relativamente comum comparável a outras áreas de estudo. 

Aqui não é falado da simplicidade ou complexidade, da facilidade ou dificuldade, mas sim de que 

o dia-a-dia de trabalho é razoavelmente comum como a pesquisa feita em outras áreas. O ir ao 

laboratório, sentar na frente do laptop de trabalho para ler artigos reduzir dados e chegar às 

conclusões possíveis. A divulgaça o científica se faz importante e necessário para desmistificar o 

trabalho científico, na o sendo diferente para o astrofísico ou astro nomo, assim como formar e 

informar as nuance do trabalho de pesquisa. A divulgaça o dos resultados e também importante 

para mostrar a sociedade o que vem sendo feito e como esta sendo empregada a mão de obra do 

pesquisador. Uma vez que é sabido como é o trabalho de um cientista é mais fácil se interessar 

em seguir essa carreira. Assim, o objetivo aqui e mostrar como e o trabalho quotidiano de um 

astrofísico. Partindo de alguns exemplos de reduções de dados, desde o projeto requerendo 

tempo em um telescópio, passando pela observação, até os resultados provenientes do 

tratamento, da redução dos dados observados e dos possíveis resultados, as possíveis 

conclusões a que se chega a partir de um determinado conjunto de dados experimentais. Com 

isso contribuir com a divulgação científica em astronomia, ajudar na popularização da física, 

astronomia e astrofísica, para com isso desmistificar alguns (pré)conceitos enraizados 

erroneamente. Deste modo, ajudar a mostrar que a carreira de astrônomo ou astrofísico e uma 

das mais interessantes e espetaculares mesmo não sendo mítica. 

Palavras-chave: Redução de dados, Astrofísica, Astronomia.    
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SISTEMAS BINÁRIOS ESTELARES DE ALTA MASSA E SUA CONEXÃO 
COM AS ONDAS GRAVITACIONAIS 

Dr. Leonardo Andrade de Almeida 

 Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 

Universidade de São Paulo/Departamento de Astronomia, leonardodealmeida.andrade@gmail.com  

RESUMO 

Um ingrediente chave faltando nas teorias de formação e evolução das estrelas de alta massa, e 

da evolução de aglomerados de estrelas, é uma fração robusta de binárias e distribuições 

intrínsecas dos parâmetros orbitais. Para ajudar a resolver este problema, o levantamento VLT-

FLAMES Tarantula (VFTS, sigla em inglês), que observou 800 estrelas do tipo espectral O e B em 

30 Dor, região localizada na Grande Nuvem de Magalhães, foi desenhado para detectar binárias 

massivas com períodos orbitais menores que 200 dias: a fração de binárias observada do tipo 

espectral O foi de 27% (100 binários). Para caracterizar estes sistemas binários, em 2012, 

começamos uma campanha de observação, chamada Monitoramento de binárias massivas na 

Tarantula (TMBM, sigla em inglês), utilizando o espectrógrafo GIRAFFE/VLT/ESO. Trinta e dois 

espectros da amostra foram coletados entre os anos de 2012 e 2014. Nesta palestra, será 

apresentado o cenário geral para a evolução de estrelas de alta massa, bem como a estratégia 

utilizada na campanha para obter as curvas de velocidade radial das binárias. As primeiras 

medidas das distribuições do período orbital, razão de massa e excentricidade da nossa amostra 

serão comparadas com outras medidas de diferentes ambientes. Em particular, será discutida a 

importância do sistema VFTS 352 (a binária em sobre contato mais quente e massiva conhecida 

até agora), para o entendimento da evolução das estrelas de alta massa e para a formação de 

sistemas binários de buracos negros, os quais são fontes intensas de ondas gravitacionais, como 

nós agora conhecemos depois da descoberta feita em Setembro de 2015 pelo Laser 

Interferometer Gravitational-Wave Observatory. 

Palavras-chave: Evolução Estelar, Estrelas massivas, Sistemas binários, Ondas gravitacionais.  
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AS CONSTELAÇÕES E SEUS MITOS 

Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin 

 Universidade Estadual de Feira de Santana /Departamento de Física, vmartin@uefs.br  
 

RESUMO 

Neste trabalho, iremos inicialmente abordar o reconhecimento do céu e a compreensão do seu 

movimento aparente diário assim como o movimento aparente anual. Em seguida serão 

apresentadas algumas constelações mais conhecidas compreendendo que as mesmas não são 

uniões gravitacionais de estrelas e sim uma união aparente de estrelas “próximas” vistas da Terra. 

Segundo a IAU (International Astronomical Union ou União Astronômica Internacional) o céu é 

“dividido” em 88 constelações, mas nem sempre foi assim. Mostraremos as diversas 

compreensões da “divisão do céu” ao longo do tempo até chegarmos ao aceito atualmente. Serão 

abordadas as constelações boreais, austrais e zodiacais. Na sequência, serão mostrados os 

diferentes mitos greco-romanos relacionados às constelações. Verificaremos que mediante a 

mitologia das constelações compreendemos a localização das mesmas no céu relacionando-as à 

história mitológica criada para as chamadas famílias de constelações. Ao final serão também 

abordadas as constelações indígenas brasileiras fazendo um comparativo com as oficialmente 

aceitas pela IAU. 

Palavras-chave: Constelações, Astronomia. 
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ARQUEOASTRONOMIA 

Me. Georgia Sampaio Godoy 

 Escola Municipal Frei Serafim,  

RESUMO 

Não disponibilizado. 
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 COMEÇANDO NA FOTOGRAFIA 
 

Me. Elcimar Pessoa Rocha1 e Me. Flávia Silva Cunha2 

1
Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis, elcimar@ifba.edu.br  

2
Instituto Federal da Bahia – Campus Porto Seguro, flaviacunha@ifba.edu.br  

 

 

RESUMO 

Exceto para alguns povos que tem a fotografia como tabu, por acharem que suas almas podem 

ser roubadas no momento da foto, a fotografia faz parte da vida de praticamente todos. Com os 

avanços tecnológicos, as câmeras fotográficas ficaram mais baratas, menores e melhores. E com 

a facilidade de aquisição e transporte a sua popularização e disseminação chega a níveis 

verdadeiramente incríveis. Assim, ficou muito fácil guardar momentos importantes. Com isso quem 

tira fotos quer que suas fotos sejam boas, sejam bonitas. Muitos acreditam que um equipamento 

mais caro o faria tirar fotos melhores. E verdade que equipamentos melhores, que em geral são 

mais caros, facilitam a vida de quem vai fotografar, mas isso não o torna um fotografo nem mesmo 

faz com que belos quadros sejam registrados pela câmera. Uma boa foto e a junção de 2 

elementos: i) o olhar de quem vai registar um determinado momento com ii) o registro feito pela 

máquina. O olhar pode ser treinado e melhorado, e se esse “treino” poderá ou não transformar a 

pessoa em um fotografo excepcional pode ser questionada, mas que o olhar será aprimorado e 

um fato que pode ser sim alcançado. Já a parte de registro pela câmera precisamos lembrar que 

sim, existe uma limitação para cada equipamento, mas que essa limitação na o e responsável por 

si só em deixar uma foto ruim. Assim, aquele que se propõe a tirar fotos deve entender o 

equipamento que estiver a sua disposição, para poder tirar o melhor proveito deste e fazer com 

que o quadro por ele imaginado seja retratado da melhor forma possível. E é nesse contexto que 

o curso foi pensando. Pretendemos mostrar o que realmente importa para se começar na 

fotografia. E preciso conhecer o seu equipamento, a sua ca mera, saber qual seu “range” de 

atuação, saber o que e possível tirar dessa câmera e o que e possível fazer bem com ela. Deste 

modo será apresentado as três variáveis da fotografia, i.e., as variáveis que controlam a exposiça 

o: i) velocidade do obturador; ii) sensibilidade do ISO e iii) abertura do diafragma. O curso também 

aborda os conceitos de resolução e pixel; sensores; foco e nitidez e alguns exemplos de 

aplicações. Também e apresentado noções de composição e enquadramento assim como um 

guia dos principais tipos de câmeras disponíveis no mercado desde as câmeras de celular as tão 

cobiçadas DSLR’s. Finalmente o que pretendemos e que fotos sejam tiradas da melhor forma 

possível com o equipamento que se tem a disposição. 

Palavras-chave: Curso básico, Fotografia. 
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EXPERIMENTOS PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA 

Marildo Geraldête Pereira1, Marcelo Lago Araújo2 
1
UEFS/DFIS/Mestrado Profissional em Astronomia, marildogp@gmail.com  

2
UEFS/DFIS/Mestrado Profissional em Astronomia, marcelolago1@hotmail.com 

 

RESUMO 

A Astronomia dispõe de várias técnicas para a exploração do Espaço. Uma delas é associada à 

radioastronomia que, numa definição do NRAO – National Radio Astronomy Observatory, dos 

Estados Unidos, diz que a radioastronomia “é o estudo de objetos celestes que emitem ondas de 

rádio. Com a radioastronomia, estudamos fenômenos astronômicos que estão muitas vezes 

invisíveis ou ocultos em outras porções do espectro eletromagnético”. A partir desta e de outras 

definições os participantes desta oficina, com público alvo de professores, alunos e entusiastas da 

pesquisa espacial, são convidados a pensar sobre este e outros conceitos da radioastronomia. 

Inicialmente, traça-se um breve histórico que pontua a importância das descobertas feitas por 

Maxwell, Hertz, Karl Jansky, Penzias e Wilson, Hewish e Jocelin Bell. Apresenta-se um panorama 

dos estudos que têm na radioastronomia uma ferramenta fundamental para a compreensão do 

Universo, destacando-se desde as justificativas para o seu estudo, ao amparo legal no Brasil para 

a radioastronomia profissional e experimental. São enumeradas as faixas de radiofrequência (VLF 

à SHF) e exemplos de observações possíveis para cada uma delas. Ressalta-se que os aspectos 

das Unidades Temáticas específicas nos PCN do Ensino Médio encontram total ressonância com 

os produtos educacionais que serão apresentados nos experimentos propostos. Contextualizam-

se também as emissões radioastronômicas típicas de corpos celestes como o Sol e os planetas, 

inclusive a Terra, Pulsares e Quasares. O desenvolvimento dos produtos educacionais é explicado 

e segue o panorama apresentado no breve histórico traçado no início da oficina, sendo então 

demonstrados: Experimento de Hertz; Rádio de Galena Adaptado; Simulador de Pulsar. Para cada 

produto destacam-se conteúdos relevantes, especialmente para o ensino de Física, no Nível 

Médio e sua relação com os temas dos PCN. Os produtos são expostos e explicados em seus 

aspectos funcionais e construtivos, sendo os participantes convidados a vê-los de perto e sua 

relação com a radioastronomia. Posteriormente, são apresentados diversos tipos de 

radiotelescópios da radioastronomia profissional, em vários países. Os participantes poderão, para 

concluir, conhecer os princípios básicos da radioastronomia experimental, com demonstração de 

funcionamento de receptores da pesquisa em campo: Inspire Project, na faixa de VLF, para 

monitorar emissões de descargas atmosféricas; do Jove Project – na faixa de HF, com receptor e 

antenas dipolo montadas previamente que permanecem ligados durante toda a oficina – na 

expectativa de captar algum sinal de rádio (do Sol, por exemplo). Os participantes poderão 

verificar a topologia de um radiotelescópio experimental e exemplos de sinais captados. Explica-

se o mecanismo de emissão de sinais de rádio de Júpiter e seu satélite natural, Io. São 

apresentados também os softwares de predição e análise das emissões de rádio de Júpiter-Io e 

qual seria a probabilidade de captar o sinal daquele sistema planetário se uma sessão de 

observação ocorresse para o céu de Vitória da Conquista naquela oportunidade. 

Palavras-chave: radioastronomia, eletromagnetismo, ensino médio, produtos educacionais. 
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REGISTRO JASTRO 2016 – DIA 27 

 

Foto 1 – Mesa de abertura do evento composta por: Prof. Jaime do Santos (Diretor Geral), 

Prof. Edson Barreto (Diretoria de Ensino), Prof. Alberto Rebouças (Coordenação de 
Pesquisa e Extensão), Profa. Vera Martin (Observatório Astronômico Antares) e Profa. 

Selma Rozane (Coordenação do Evento). 
 

 

Foto 2 – Palestra de abertura com o Dr. Leonardo Almeida (IAG/USP). 
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REGISTRO JASTRO 2016 – DIA 27 

 

Foto 3 – Abertura da VI Jornada de Astronomia. 
 

 

Foto 4 – Sessão de Observação dia 27/04/2016. 
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REGISTRO JASTRO 2016 – DIA 28 

 

Foto 5 – Palestra: Ameaças Espaciais com o Dr. Silvanio B. Oliveira (UESB). 
 

 

Foto 6 – Oficina: Experimento para Ensino de Astronomia. 
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REGISTRO JASTRO 2016 – DIA 28 

 

Foto 7 – Sessão de observação solar. 
 

 

Foto 8 – Crianças aguardando os colegas da sessão de planetário.   
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REGISTRO JASTRO 2016 – DIA 28 

 

Foto 9 – Durante a sessão de pôster. 
 

 

Foto 10 – Sessão de observação noturna dia 28/10. 
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REGISTRO JASTRO 2016 – DIA 29 

 

Foto 11 – Minicurso: Arqueoastronomia com a Profa. Georgia. 
 

 

Foto 12 – Visitantes da Escola Maria Salomé. 
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REGISTRO JASTRO 2016 – DIA 29 

 

Foto 13 – Visitantes para sessão de planetário. 
 

 

Foto 14 – Visitantes com Lorena (a direita) e Vanessa (a esquerda), estudantes do IFBA. 
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REGISTRO JASTRO 2016 – DIA 29 

 

Foto 15 – Final das sessões de observações, dia 29/10. 
 

 

Foto 16 – Equipe quase completa! 

 

http://physika.info/physika/index.php/vijastro.html 

https://www.facebook.com/astronomiavdc/  




