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PROGRAMAÇÃO SIMPLIFICADA 

 
Quarta-feira  
24/04/2019 

Quinta-feira 
25/04/2019 

Sexta-feira 
26/04/2019 

Manhã 

(09h às 12h) 
--- 

Oficina 1 

Oficina 2  
Sessões no Planetário 

Observação Solar 

Minicurso 2 

Sessões no Planetário 
Observação Solar 

Tarde 

(14h às 17h) 

Chegada da 
delegação 

Recepção / Equipe 

Oficina 3 

Minicurso 1 
Sessões de Planetário 

Observação Solar 

Trabalhos / Oral e  

Sessão de Pôster 

Sessões de Planetário 
Observação Solar 

Noite 

(18h às 21 h) 

Abertura  

 Palestra 1 
Observações 
Astronômicas 

Peça Teatral 
Observações 
Astronômicas 

Palestra 2 
Observações 
Astronômicas 

 

Dia: 24 de abril – Noite 
Cerimônia de Abertura - Auditório do IFBA: 18h00 

Palestra 1: Centenário do Eclipse em Sobral (1919-2019): As Contribuições Históricas para a 

Relatividade Geral. 

Palestrante: Profa. Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin (UEFS / ANTARES) - Auditório do IFBA
  

Sessão de Observação com Telescópios – após a palestra (depende das condições climáticas)  
 

Dia: 25 de abril – Manhã 
Oficina 1: Softwares para Planetário  

Ministrante: Dr. Edward Ferraz (UFOB) 

Horário: 09h00 às 12h00 – Local: Auditório do CVT 

Oficina 2: Instrumentação básica para observação do Analema  

Ministrante: Me. Marcos Ferreira Santos Silveira (IFBA-VDC) 

Horário: 09h00 às 12h00 – Local: Laboratório de Física 
 

Sessões de Planetário  

Horário: 09h00 às 12h30 – Local: Quadra Poliesportiva 
 

Sessão de Observação Solar com telescópios – (depende das condições climáticas) 

Horário: 09h30 às 11h30 - Pátio próximo à cantina  
 

Dia: 25 de abril – Tarde 

Oficina 3: Estrelas Próximas  

Ministrante: Profa. Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin (UEFS / ANTARES) 

Horário: 14h00 às 17h00 – Local: Laboratório de Física 

Minicurso 1: Telescópios e acessórios para iniciantes 

Ministrante: Prof. Dr. Jorge R. A. Kaschny (IFBA/VDC) 

Horário: 14h00as 17h00 – Local: auditório do CVT 
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Sessões de Planetário  

Horário: 14h00 às 17h30 – Local: Quadra Poliesportiva 

Sessão de Observação Solar com telescópios (depende das condições climáticas) 

Horário: 14h30 às 16h30 - Pátio próximo à cantina  

Dia: 25 de abril – Noite 
Peça Teatral: A vida de Galileu 

Karla Lorhana Dias, Amanda Oliveira dos Santos, Letícia Almeida Dias, Glenda Cardoso de Castro, 

Lucas Gomes Cerqueira de Carvalho (Discentes do IFBA – Campus Eunápolis) 

Horário: 18h30 horas – Auditório do IFBA – Público em Geral  

Sessão de Observação com Telescópios – após a palestra (depende das condições climáticas)  

Sala Temática: Uma fascinante viagem pelo universo 

Kalyne Pereira de Deus, Caio Monteiro de Oliveira, Leonardo de Oliveira, Adler David Gonçalves de 

Lima, Flávio de Jesus Costa (Discentes do IFBA – Campus Eunápolis) 

Dia: 26 de abril – Manhã 
Sessões de Planetário  

Horário: 09h00 às 12h30 – Local: Quadra Poliesportiva 

Sessão de Observação Solar com telescópios – (depende das condições climáticas) 

Horário: 09h30 às 11h30 - Pátio próximo à cantina  

Dia: 26 de abril – Tarde 
Sessões de Planetário 

Horário: 13h30 às 17h30 – Local: Quadra Poliesportiva 

Sessão de Observação Solar com telescópios – (depende das condições climáticas) 

Horário: 14h30 às 16h30 - Pátio próximo à cantina  

Comunicação Oral – Trabalhos inscritos e aprovados para apresentação 

Local: Auditório – Das: 14 às 15h40min 

Sessão de Pôster – Trabalhos inscritos e aprovados para apresentação 

Local: Área livre próximo à Xerox 

Dia: 26 de abril – Noite 
Palestra 2: Contribuições Experimentais Astronômicas para a Teoria da Relatividade 

Palestrante: Prof. Dr. Marildo G. Pereira (UEFS / ANTARES) 

Horário: 18h30 horas – Auditório do IFBA – Público em Geral  

Sessão de Observação com Telescópios – após a palestra (depende das condições climáticas)  
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APRESENTAÇÃO 
 

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 modalidade 

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

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

oficinas estimou-se que pelo menos 900 (novecentas) pessoas participou do Evento. Infelizmente, 

devido às condições climáticas não foram realizadas sessões de observações com os telescópios, é 

possível que este tenha sido o motivo para redução do numero de participantes, em relação a 

outras Jornadas. 

 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 

Campus Eunápolis  

UESB  
Campus Vitória da Conquista 

Campus Itapetinga 

UEFS – Feira de Santana 

CETEP – Vitória da Conquista 

UFOB – Barreiras 

Centro Educacional Célia Ribeiro 

Centro Educacional de Barra Nova (Barra do Choça) 

Colégio da Polícia Militar de Vitória da Conquista - CPM Eraldo Tinôco 

Colégio Estadual Camilo de Jesus Lima 

Colégio Estadual José Sá Nunes (Vitória da Conquista e Inhobim) 

Colégio Estadual Padre Palmeira 

Colégio Estadual Vilas Boas Moreira 

Colégio Oficina – Vitória da Conquista  

Escola Monteiro Lobato  

Escola Municipal Frei Serafim do Amparo 

Escola Municipal Professora Maria da Conceição Meira Barros   
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CENTENÁRIO DO ECLIPSE EM SOBRAL (1919-2019): AS 

CONTRIBUIÇÕES HISTÓRICAS PARA A RELATIVIDADE GERAL  

Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin 

Departamento de Física – Universidade Estadual de Feira de Santana 
Observatório Astronômico Antares/Museu Antares de Ciência e Tecnologia  

RESUMO 

A Teoria da Relatividade Restrita (Einstein et al. 1905) questionou vários aspectos da lei da 

gravitação newtoniana. A generalização para referenciais não inerciais, proposta por Einstein em 

1916, ficou conhecida como Teoria da Relatividade Geral, de grande importância nas áreas da 

Astrofísica e da Cosmologia. A explicação quantitativa da discrepância entre os valores 

experimental e teórico (calculado classicamente) do avanço do periélio da órbita de Mercúrio foi o 

primeiro sucesso dessa nova teoria. Uma segunda previsão, a deflexão da luz em um campo 

gravitacional, foi comprovada em 1919, quando Arthur Eddington e colaboradores mediram a 

deflexão sofrida pela luz de estrelas ao passar nas proximidades do Sol durante um eclipse total. 

Nesta palestra, abordaremos alguns aspectos dessas importantes teorias e os resultados 

observacionais que as expedições a dois locais que ficavam sobre a linha de totalidade do eclipse 

solar (Sobral e Ilha do Príncipe) trouxeram para a comprovação da Teoria Geral da Relatividade.  

Palavras-chave: Eclipse, Sobral, Relatividade Geral. 
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CONTRIBUIÇÕES EXPERIMENTAIS ASTRONÔMICAS PARA A TEORIA 

DA RELATIVIDADE 

Dr. Marildo G. Pereira 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 

RESUMO 

A Teoria da Relatividade Geral (TRG) foi proposta por Einstein em 1915 e publicada em 1916 em 

um trabalho onde é estendida a descrição dos fenômenos físicos para sistemas acelerados levando 

em consideração a presença de campos gravitacionais, de modo que a gravidade é tratada como 

um fenômeno resultante da curvatura do espaço tempo causada pela presença de uma massa.   A 

proposição de Einstein teria sua primeira confirmação por ocasião das observações do Eclipse Solar 

observado no Brasil e na África em maio de 1919.   Após essa primeira confirmação, várias outras 

proposições e trabalhos experimentais focaram em observar fenômenos astronômicos em busca de 

outras confirmações relativas à TRG.   Efeitos como os de precessão e arrasto do espaço tempo, 

desvios de sinais de ondas eletromagnéticas e precessão de corpos astronômicos se tornaram 

objetos de interesse dentro do escopo da TGR.  Neste sentido, esta palestra tem por meta fazer 

uma apresentação das principais contribuições experimentais observacionais astronômicas, 

levando aos ouvintes um recorte sobre a intensa busca por fenômenos que nos permitem 

estabelecer os limites de validade desta teoria.  

Palavras-chave: TRG, Experimentos Observacionais. 
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SOFTWARES PARA PLANETÁRIO 

Dr. Edward Ferraz de Almeida Junior / Samuel Batista Maciel Santos 

Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB 

RESUMO 

Nesta oficina serão apresentadas as funções básicas do Stellarium, Celestia e Orbitron, softwares 

úteis não só para planetários, como também para salas de aula. Com o Stellarium podemos 

simular a esfera celeste, fazer medições, criar cartas celestes, monitorar os astros, realizar 

previsões de fenômenos astronômicos e muito mais. O Celestia por sua vez gera simulações 3D 

em tempo real do espaço, possibilitando a navegação pelo Sistema Solar de forma realista e 

envolvente. Já o Orbitron é um software para rastreio de satélites em órbita da Terra, capaz de 

realizar previsões de suas passagens sobre determinadas regiões do planeta e descrever com 

precisão as suas órbitas. A oficina será realizada com uma linguagem simples e de fácil 

entendimento, onde será ensinado como baixar os softwares de forma segura e como fazer as 

suas respectivas configurações, além de demonstrações de suas funcionalidades, com o objetivo 

de aproximar estudantes e professores de ferramentas desse tipo. É destinada a estudantes 

interessados por astronomia, que queiram aprender a interpretar o céu noturno, tornando suas 

observações ricas em informação e aprendizado; para professores que desejam tornar suas aulas 

mais interessantes, aproximando a astronomia e astronáutica de seus alunos; para aqueles que se 

interessa por divulgação científica e queiram ser planetaristas; e para quem procura por uma 

diversão educativa. 

Palavras-chave: Astronomia, Softwares, Planetário. 
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ESTRELAS PRÓXIMAS  

Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin 

Departamento de Física – Universidade Estadual de Feira de Santana 
Observatório Astronômico Antares/Museu Antares de Ciência e Tecnologia  

RESUMO 

As estrelas da nossa Galáxia encontram-se a imensas distâncias, de modo que a Astronomia 

emprega unidades próprias de medida (e.g., o ano-luz). Nossa estrela mais próxima é o Sol, cuja 

luz leva cerca de 8 minutos para chegar ao nosso planeta. Em seguida temos a estrela Próxima 

Centauri, que está a 4,2 anos-luz. Iremos nessa atividade compreender melhor a distância entre as 

estrelas mais próximas do Sol através de um modelo com as posições tridimensionais das mesmas. 

Empregaremos um conjunto de 20 estrelas para ilustrar essa atividade.  

Palavras-chave: Galáxia, Estrela, distância. 
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MINICURSO 
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TELESCÓPIOS E ACESSÓRIOS PARA INICIANTES 

Dr. Jorge Ricardo de Araujo Kaschny 

IFBA – Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

Telescópios são instrumentos que permitem estender a capacidade dos olhos humanos 

possibilitando a observação de objetos longínquos, tal como seu nome indica: do Grego "tele" = 

longe + “scopio” = observar. Através da coleta da luz de objetos distantes e da focalização da luz 

coletada, obtemos uma imagem com uma significativa ampliação. Aqui vamos explorar os diversos 

tipos de telescópios astronômicos comumente disponíveis, detalhando seus respectivos princípios 

de funcionamento com uma linguagem acessível e ilustrativa.  

Palavras-chave: Telescópios, Ampliação, Objetos Astronômicos. 
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COMUNICAÇÃO ORAL 
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BASE PARA TELESCÓPIO DOBSONIANO PORTÁTIL: SISTEMA DE 
TRAVAMENTO 

Mateus dos Santos Cardoso1, Mateus Oliveira Silva1, João Gabriel Ferraz e Silva1, 

Murilo de Oliveira Florencio1, Roberto Claudino Ferreira2  
1Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Graduando em Física Licenciatura, 

DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 
2Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Professor Mestre Orientador, 

DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 

RESUMO 

Um telescópio do tipo dobsoniano, possui como características uma montagem simples e de baixo 

custo. Por tais razões nos inspiramos nesse modelo, que foi originalmente idealizado por John 

Dobson. Tomamos como base os conhecimentos disponíveis em obras de autores com grande 

experiência na astronomia profissional e amadora. A estrutura foi pensada para oferecer 

características tais como: portabilidade, leveza, facilidade em montagem e desmontagem, além de 

tamanho reduzido, aplicando materiais de baixo custo, facilmente encontrados no mercado. Como 

exemplo, utilizamos o pinho, uma madeira de menor densidade disponível, e o zinco, este último 

utilizado na caixa do espelho primário com apenas 88 gramas, a qual é revestida com espuma e 

tampada com zinco para impedir acúmulo de umidade e poeira. Após estudos de viabilidade 

técnica, foi feito um projeto preliminar e posteriormente um projeto detalhado com a listagem do 

inventário de materiais, levantamento do custo do protótipo e pôr fim a execução do projeto com 

a construção do aparelho idealizado. Construímos uma base com massa de 1995 gramas, 

eliminando o suporte primário usualmente utilizado em telescópios dobsonianos, pois a base 

exercerá esta função. O espelho é acoplado diretamente na base, onde também foi implementada 

uma estrutura para o encaixe da haste. Para tal utilizamos um furo próximo à caixa de espelho 

contendo um suporte e um parafuso, e criamos um sistema de travamento acionado pelo pé, para 

que possamos travar o movimento azimutal quando focalizarmos o astro. Assim alcançamos uma 

estrutura física ideal para um telescópio, possibilitando praticidade em usá-lo em escolas, eventos 

ao ar livre e em feira de ciências, salientando-se leveza, facilidade de montagem e desmontagem, 

e tamanho reduzido junto à portabilidade. 

Palavras–chave: Artesanal, Base, Telescópio. 
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LUNETA BUSCADORA ARTESANAL 

Mateus dos Santos Cardoso1, Murilo de Oliveira Florencio1, Raira Maria Lima Bahia1, Willyan 
Cardoso Santos da Silva1, Roberto Claudino Ferreira2  

 

1Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Graduando em Física Licenciatura, 
DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 

2Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Professor Mestre Orientador, 
DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 

RESUMO 

A proposta deste trabalho é a construção de uma luneta buscadora artesanal para um telescópio 

refletor do tipo Newtoniano com base dobsoniana, inspirada na mesma configuração de lentes 

usadas por Galileu Galilei (1564-1642) que seja portátil, leve, fácil de ser montado e de baixo 

custo. Para tal, nos inspiramos nos modelos disponíveis, divulgados por autores com grande 

experiência em astronomia. Para que a luneta de busca alcance os objetivos traçados, aplicamos a 

metodologia de desenvolvimento de produto. A priori trabalhamos na geração de conceito, 

definindo como seria e como funcionaria cada peça. Posteriormente criamos um projeto detalhado. 

Para a luneta buscadora, utilizamos uma garrafa pet de 250 ml, uma lupa de brinquedo na qual é 

uma lente convergente (𝑓 > 0) com o diâmetro de 50 mm, com distância focal de 23 cm e com 

4,34º positiva. Para a ocular foi aproveitada uma lente de um binóculo de brinquedo de 10 mm de 

diâmetro, distância focal de 8,5 cm e com 11,5º negativos. O instrumento ficou com um aumento 

de aproximadamente 3x, sendo leve, fácil de montar e baixo custo. A dimensão da luneta ficou 

com 14,5 cm de comprimento pesando apenas 47 g. Seu custo ficou aproximadamente 99% mais 

barato em comparação as lunetas do mercado com as mesmas características técnicas. 

Palavras–chave: Artesanal, Luneta, Telescópio. 
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MODELO DIDÁTICO: DETECÇÃO DE EXOPLANETAS A PARTIR 
DAS PLATAFORMAS ARDUINO E LEGO 

 Adler David Gonsalves de Lima1, Sara Menezes dos Santos2, Flávio de Jesus Costa3
 

1,2Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis, COMAB e COMAT 
3Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis, GEPeFis 

RESUMO 

Um exoplaneta pode ser compreendido como um corpo celeste inserido num sistema solar, 

externo ao nosso sistema planetário. Devido ao advento da tecnologia espacial aliada à 

possibilidade de descoberta de outros planetas com características semelhantes as da Terra, a 

procura por estes objetos vem permitindo melhor entendimento de como se deu o processo de 

formação e evolução dos sistemas planetários. Assim, foram desenvolvidas metodologias de 

identificação de exoplanetas, dentre as quais se incluem, por exemplo, a Espectroscopia de 

Doppler e a Fotometria Transitória (ou transito astronômico). Ambas as metodologias de análise 

exoplanetária consiste em identificar movimentações periódicas de corpos celestes em torno de 

outro corpo mais massivo, que por sua vez, emita ondas eletromagnéticas, nos mais variados 

espectros. Neste trabalho, propomos um modelo didático interdisciplinar a ser apresentado em 

diversos meios educacionais (sala de aula, laboratórios, feiras científicas, dentre outros) 

potencializando o fazer educativo, estimulando a curiosidade dos estudantes e, 

consequentemente, propondo popularizar e difundir a astronomia e seus diversos fenômenos. Para 

tal, voltaremos as nossas intenções ao método de identificação de exoplanetas por meio da 

fotometria transitória. Frente ao exposto, utilizaremos as plataformas de programação Arduino 

construindo um modelo matemático a partir da função de luminosidade (default program), via 

sensor de luz, como também o LEGO Mindstorms EV3, que, por sua vez, simulará um sistema 

planetário fora das intermediações do nosso sistema solar. Esta proposta de trabalho já vem sendo 

realizada junto aos alunos do IFBA-Eunápolis em parceria com o projeto de extensão Eu na 

Robótica do referido campus. 

Palavras-chave: Exoplanetas, Fotometria, Arduino, LEGO. 
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UMA OFICINA TEMÁTICA SOBRE ASTRONOMIA E ASTROQUÍMICA 
PARA DEFICIENTES VISUAIS 

Elâyny Hellen Souza Soares1, Dayton Fernando Padim1,2, Cristine Elizabeth Alvarenga Carneiro1,3 
1Universidade Federal do Oeste da Bahia - Barreiras, Núcleo de Química, 

Grupo de Pesquisa em Divulgação Científica 
2Pesquisador, Ensino de Química 

3Orientadora, cristine.carneiro@ufob.edu.br 

RESUMO 

Estudar os fenômenos do universo sem dúvida desperta curiosidade e instiga a imaginação de 

estudantes, sejam futuros astrônomos ou simplesmente admiradores. Nesse contexto, é possível 

inserir o (a) estudante deficiente visual (DV) em estudos sobre o Universo e seus fenômenos? 

Estudos esses considerados por muitos professores como sendo complexos? Pensando nesta 

problemática, foi proposta, no âmbito da divulgação científica, um projeto piloto de aplicação de 

uma oficina temática que explorasse alguns conceitos introdutórios de Astronomia e Astroquímica 

voltados à estudantes DVs, objetivando a inclusão dos mesmos dentro do contexto educacional do 

Ensino de Astronomia e Astroquímica básica voltada ao Ensino Médio. A ideia central consistiu em 

realizar uma narrativa sobre origem e formação do universo tendo como ponto de partida o Big 

Bang e os processos decorrentes do mesmo, fazendo uso de materiais didáticos inclusivos e 

alternativos. Numa primeira aplicação da oficina, como um teste inicial, foram utilizados materiais 

simples e de baixo custo para simular ambientes e situações que pudessem inserir o (a) estudante 

DV no contexto da narrativa priorizando os demais sentidos como: tato, olfato e etc. A oficina foi 

desenvolvida no componente de Inclusão no Ensino de Química e contou com a participação de 

três estudantes que não possuem a deficiência visual, mantendo-os vendados durante a aplicação, 

e em seguida os mesmos responderam um questionário que visava um aperfeiçoamento do 

projeto. Na oficina ocorreram três momentos de aprendizagem sobre a temática: 1) Teoria do 

universo e conceituação de espaço, 2) Processo de acreção e formação do sistema solar e 3) 

Materiais rochosos, meteoros e meteoritos, estados físicos da matéria. A experiência no primeiro 

momento de aprendizagem gerou um feedback apontando problemas na execução, o momento 3 

foi o mais representativo diante da avaliação dos participantes, pois mostrou através das 

sensações de calor e frio as rochas no espaço, entrando na atmosfera terrestre e após seu 

resfriamento. Os participantes voluntários e observadores aprovaram, fizeram sugestões de 

aperfeiçoamento e incentivaram a continuidade do projeto. A próxima etapa será a aplicação para 

estudantes DV, feitas as devidas alterações. 

Palavras–chave: Deficiente visual, Inclusão, Astronomia. 
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PLANETÁRIO ITINERANTE COMO FERRAMENTA DE 
POPULARIZAÇÃO DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS DA BAHIA 

Narilma Marinho Santos1, Marildo Geraldête Pereira2 
1Universidade Estadual Feira de Santana – UEFS / narilmamarinho@hotmail.com 

2Universidade Estadual Feira de Santana –  UEFS / marildogp@gmail.com 

RESUMO 

Este trabalho objetiva levar o ensino de astronomia para escolas do estado da Bahia, na qualidade 

de difusores interativos de ciências. O projeto Planetário Itinerante como Ferramenta de 

Popularização de Ciências nas Escolas da Bahia, é um programa de extensão destinado a 

divulgação científica por meio de formas diferenciadas, lúdicas e ativas na interação da sociedade. 

O projeto vem atuando desde 2007, percorrendo as mais legítimas localidades do Estado da Bahia, 

e levando a Astronomia, Física e outras áreas das ciências para dentro das Escolas Públicas do 

Estado. Utilizando a tecnologia numa ação de promover o ensino não formal, em um importante 

espaço de aprendizagem de adultos, jovens e crianças, empregando uma linguagem e conteúdos 

elaborados de acordo com as várias faixas etárias. As apresentações internas do planetário contam 

com vídeos de temas específicos, abordando desde a formação das estrelas, constelações, 

equipamentos utilizados, eclipses, dentre outros, contemplados em seções com duração entre 10 a 

30 minutos, que despertam a curiosidade nos estudantes. Um dos problemas enfrentados por um 

planetarista é a grande diversidade de questionamentos que surgem do público. Neste sentido, 

procurar saber quais sãos as questões mais recorrentes, ajudam na elaboração de uma estratégia 

de preparo para este tipo de atividade em um planetário. Nessa perspectiva, este trabalho 

apresenta uma proposta de levantamento das questões ligadas à Astronomia, junto ao público 

estudantil da educação básica que frequentou o Projeto Planetário Itinerante no período de 2017-

2018. Os resultados são compilados e condensados de modo a obter um panorama geral das 

principais questões levantadas, para que assim os questionamentos analisados pudessem ser 

comentados e apresentados no modo mais adequado para respondê-los. Neste sentido, este 

trabalho apresenta-se como uma importante ferramenta de apoio ao planetarista, fortalecendo 

assim, os projetos realizados pelos mesmos. 

Palavras-chave: Ciência, Planetário, Tecnologia. 
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LIVROS FICÇÃO CIENTÍFICA NA ESCOLA VOLUMES 1 E 2 

Antonio Manoel Pereira Vila Nova Costa¹, Iranderly Fernandes de Fernandes², 
Vera Aparecida Fernandes Martin² 

1Mestre em Ensino de Astronomia - MPAstro - UEFS 
CETEPI – Centro Territorial de Educação Profissional de Itaparica 

²Docente do Mestrado Profissional em Astronomia e do Departamento de Física da UEFS 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

RESUMO 

Este trabalho é o resultado da aplicação do projeto FIC NA ESCOLA, baseado no manual de 

sequências didáticas para a construção de contos de ficção científica e a produção de vídeos para 

o ensino da Astronomia, proposta por Costa (2018 - Costa, Antonio Manoel V. N., Dissertação de 

Mestrado, Mestrado Profissional em Astronomia, UEFS). O trabalho foi concebido com o objetivo 

de instigar os professores, principalmente os que são da área das exatas, a abordar e incentivar 

em seus alunos o gosto pelos conteúdos de ciências por meio do uso da ficção científica, além de 

possibilitar que os mesmos sejam sujeitos participativos no processo ensino-aprendizagem, com 

criação de contos e poemas. Assim, os livros Ficção científica na escola, volumes 1 e 2, são os 

frutos desse processo, contendo estórias produzidas pelos alunos da escola CETEPI, no decorrer 

do ano de 2017, abordando temas como buracos negros, viagens espaciais, viagens no tempo, 

entre outros, que estão presentes nas Ciências Exatas, na Astronomia, Astrofísica e Astrobiologia. 

Palavras-chave: Conhecimento Científico, Ficção Científica, Astronomia, Literatura. 



 
 

RESUMOS 
 
VIII Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista 

    ISBN 978-85-66420-12-8 24 
_____________________________________________________________________________ 

SESSÃO DE POSTERES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMOS 
 
VIII Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista 

    ISBN 978-85-66420-12-8 25 
_____________________________________________________________________________ 

 

SUPORTE DO ESPELHO SECUNDARIO PARA TELESCÓPIO 
DOBSONIANO PORTÁTIL: NOVOS MATERIAIS  

Mateus dos Santos Cardoso1, Lucas Carvalho dos Santos Maia1, Willyan Cardoso da Silva Santos1, 

João Gabriel Ferraz e Silva1, Roberto Claudino Ferreira2  
1Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Graduando em Física Licenciatura, 

DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 
2Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Professor Mestre Orientador, 

DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 

RESUMO 

Um telescópio do tipo dobsoniano, possui como características uma montagem simples e de baixo 

custo. Por tais razões nos inspiramos nesse modelo, que foi originalmente idealizado por John 

Dobson. Tomamos como base os conhecimentos disponíveis em obras de autores com grande 

experiência na astronomia amadora e profissional. O suporte foi pensado em oferecer 

características tais como: portabilidade, leveza, facilidade em montagem e desmontagem, 

utilizando materiais facilmente encontrados no mercado e de baixo custo. Para o suporte do 

espelho secundário, utilizamos um aro confeccionado de alumínio mole de 4 mm por 10 mm, que 

também é desmontável manualmente, com o auxílio de presilhas de pressão acopladas à região 

superior da haste. Na frente do aro projetamos uma chapa feita de plástico em formato de 

semicírculo para impedir a entrada indesejada de luz e mantendo a focalização das imagens 

projetadas nos espelhos. O suporte do espelho secundário foi fixado com três hastes feitas com 

raio de bicicleta. O centro do suporte foi construído com PVC 32 mm e preenchido com madeira. 

Um parafuso central separa a parte inferior onde se fixa o espelho em um corte de 45º da parte 

superior que é atravessado por três parafusos de regulagem. O resultado disso é um suporte 

secundário que estará acoplado na parte superior da haste. Após estudos de viabilidade técnica, 

foi feito um projeto preliminar e posteriormente um projeto detalhado com a listagem do 

inventário de materiais, levantamento do custo do suporte e por fim a execução do projeto, com a 

construção do modelo que foi idealizado. Alcançamos um suporte do espelho secundário para um 

telescópio, possibilitando praticidade adequada para usá-lo em escolas, eventos ao ar livre e em 

feira de ciências.  

Palavras-chave: Artesão, Espelho, Geometria, Protótipo. 
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A MECANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE POLIMENTO ESPELHAR 

Murilo de Oliveira Florencio1, Raira Maria Lima Bahia1, Mateus dos Santos Cardoso1, 
Lucas Carvalho dos Santos Maia¹, Roberto Claudino Ferreira2  

1Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Graduando em Física Licenciatura, 
DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 

2Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Professor Mestre Orientador, 

DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 

RESUMO 

O maior desafio na construção de telescópios, seja profissional ou amador, está na confecção da 

ótica contida em seu funcionamento. Nos instrumentos conhecidos como refletores, o espelho 

primário é o mais complexo diante da necessidade da precisão do polimento e curvatura da sua 

superfície. A construção artesanal de espelhos para telescópios consome do artesão um tempo em 

mão de obra de aproximadamente 60 horas. De acordo com nessas afirmações, foi proposto o 

projeto e a construção de uma máquina de polir espelhos, capaz de reduzir esse tempo para 

aproximadamente 2 horas. Baseado nos conhecimentos disponíveis nas literaturas estudadas 

idealizou-se um projeto piloto e posteriormente o aperfeiçoamento e definição do protótipo final, 

bem como com a realização de todos os cálculos de dimensionamento de polias, correias, 

rotações, perdas, potência de entrada e de saída, com desenho técnico, lista de materiais e 

ferramentas para a sua construção. A estrutura da máquina foi basicamente construída em metal, 

com capacidade de polir espelhos com até 50 cm de diâmetro. O espelho é rotacionado a 32 RPM 

sendo este mergulhado em uma solução de água e pó abrasivo. O desgaste da sua superfície 

ocorre devido ao contato da mesma com uma ferramenta elíptica acoplada a um eixo, executando 

um movimento linear até atingir a geometria necessária. Em seguida o abrasivo é substituído por 

uma peça de polietileno com pó de polimento de gramatura 1000 partes por polegada quadrada. 

Esta estratégia é aplicada até alcançar o acabamento desejado na superfície parabólica do 

espelho. O protótipo encontra-se em fase de testes para a melhoria dos resultados obtidos. 

Palavras–chave: Artesão, espelho, Geometria, Protótipo. 
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TESTE DE SUPERFICIE ÓPTICA OBJETIVA COM APARELHO 
ARTESANAL DE FOUCAULT 

Raira Maria Lima1, Jutaí Rocha Chaves1, Murilo de Oliveira Florêncio1, 

Mateus dos Santos Cardoso1, Roberto Claudino Ferreira2 
1Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Graduando em Física Licenciatura, 

DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 
2Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Professor Mestre Orientador, 

DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 

RESUMO 

O espelho é o principal componente do telescópico refletor e obter um espelho de qualidade e com 

baixo custo é um dos maiores desafios para os astrônomos amadores que desejam construir seus 

próprios telescópios. Neste contexto, emerge a importância do teste de Foucault que permite ao 

construtor detectar irregularidades no espelho no momento do polimento. Elaborado pelo físico 

francês Jean Bernard Foucault em 1858 este aparelho é utilizado até hoje pelos astrônomos 

amadores. O aparelho demonstrado neste trabalho é uma espécie de mesa coordenada que 

permite movimento em todas as direções e foi construído com base nos padrões descritos na 

literatura especializada. Após estudos de viabilidade técnica, foi feito um projeto preliminar e 

posteriormente um projeto detalhado, com a listagem do inventário de materiais, levantamento do 

custo e culminando, finalmente, com a construção do aparelho idealizado. O equipamento 

concebido é de fácil manuseio, sendo confeccionado com materiais de baixo custo e de fácil 

aquisição. A estrutura foi feita em MDF e têm partes móveis que deslizam sobre corrediças 

telescópicas. O movimento horizontal é efetuado através da sobreposição de roscas sem fim 

acionada por manivelas, já o movimento vertical é feito através de uma engrenagem que promove 

o curso. Um LED é usado como estrela artificial, cuja luz quando projetada sobre o espelho em 

teste permite a análise da superfície do mesmo. No presente trabalho, será apresentado o método 

utilizado para detectar imperfeições durante a fase de desbaste e polimento de espelhos côncavos 

para telescópios refletores usando o teste de Foucault, para fins de executar movimentos de 

correção. A comparação das imagens coletadas através do aparelho, com as imagens de referência 

demonstram que o aparelho é capaz de detectar os defeitos na superfície do espelho.  

Palavras–chave: Espelho, Telescópio, Foucault. 
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HASTE PARA TELESCÓPIO DOBSONIANO PORTÁTIL: 
NOVOS MATERIAIS 

Willyan Cardoso da Silva Santos1, Lucas Carvalho dos Santos Maia1, 

João Gabriel Ferraz e Silva1, Murilo de Oliveira Florêncio1, Roberto Claudino Ferreira2 
1Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Graduando em Física Licenciatura, 

DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 
2Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Professor Mestre Orientador, 

DCEN, Itapetinga - Projeto Telescópio Amador 

RESUMO 

Com a evolução do telescópio os tubos deixaram de ser necessários e se tornaram opcionais. 

Nosso trabalho tem como objetivo construir uma haste para substituir o tubo do telescópio o que 

tornaria a montagem e desmontagem mais fácil. Baseado nos conhecimentos disponíveis na 

literatura estudada, idealizamos o projeto preliminar de uma haste desmontável e leve. Em 

seguida desenvolvemos o projeto finalizado com desenho técnico, lista de materiais e ferramentas 

para a construção da peça. Com o objetivo de utilizar materiais acessíveis, utilizamos um cabo de 

vassoura de fácil aquisição e disponível no mercado local, o qual dividimos em duas partes com 

corte em 45º. Por se tratar de um tubo, a parte a ser unida foi preenchida com madeira e sua 

união é feita com uma braçadeira. Na parte inferior foi projetado um corte longitudinal de 5 cm 

que servirá de acoplamento na base. Já a parte superior, projetamos um apoio de madeira de 

espessura de 1 cm que será fixado com rebite para servir como suporte do focalizador e a 

chamada “aranha” do espelho secundário. Também projetamos o uso de um tecido que evitará a 

entrada da luz em caso de observações urbanas, sendo o mesmo dispensável em caso de 

observação em lugares escuros. A haste terá diâmetro de 2,2 cm e 96 cm de altura, esta última foi 

calculada a fim de que o cone de luz final tenha tamanho ideal no uso de um focalizador e 

oculares artesanais que se encontram em fase de projeto. O projeto atendeu as expectativas, pois 

a haste que foi construída inicialmente com uma massa de 325 g, algo que já representava uma 

grande redução em relação ao peso de um tubo, foi reduzida para 245 g com a utilização de 

outros tipos de materiais.  

Palavras–chave: Haste, Telescópio portátil. 
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ASTROBIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: É POSSÍVEL? 

Karla Lorhanna Dias Lima1, Yasmin Andrade Ferreira1, Flávio de Jesus Costa2 

1Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis, COMAB 
2Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis, GEPeFis 

RESUMO 

A astrobiologia é a ciência que estuda a possibilidade existencial de matéria orgânica em locais ou 

regiões fora do planeta Terra. Uma vertente que simularia estes seres aqui na Terra seria as 

condições extremas com relação aos parâmetros ambientais (pressão, temperatura, radiação, 

gravidade, extremos químicos, etc). Essa ciência detém grande abrangência de diversos campos 

de estudo, como a biologia, astronomia, física, geografia entre outras, promovendo assim um 

planejamento interdisciplinar. No presente trabalho abordaremos a possibilidade de como 

potencializar a popularização e difusão da astrobiologia no ambiente escolar, por meio de projetos 

interdisciplinares, mesas redondas, minicursos e oficinas que integralizem, de forma complementar, 

a matriz curricular do ensino médio integrado dos cursos do Instituto Federal de Educação da 

Bahia-IFBA, em particular o campus Eunápolis, também ser ofertada como disciplina optativa nos 

cursos superiores do Instituto. Seguiremos uma metodologia qualitativa e investigativa utilizando 

um questionário semiestruturado a ser aplicado ao corpo docente e discente. Assim, entendemos 

que é válida a pesquisa no tange ao conhecimento científico, visto que nos últimos anos as 

descobertas de diversos exoplanetas, com condições semelhantes ao da Terra, vêm despertando 

vários questionamentos de uma ciência pouco discutida no ambiente acadêmico sob a perspectiva 

de vida fora de nosso planeta.   

Palavras-chave: astrobiologia, interdisciplinar, Terra, popularização, acadêmico. 
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DA POLUIÇÃO LUMINOSA: SUA HISTÓRIA, CONSEQUÊNCIAS E 
UMA LEGISLAÇÃO QUE NÃO A CONHECE 

Flávio Evans Soares Brito Júnior1, Flávio Evans Soares Brito1, 

Pricila Ferraz Evans2, Jéssica Evans Ferraz Soares Brito3  
1Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

2Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC 
3Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR 

RESUMO 

O presente resumo trata da poluição luminosa, sua história, os problemas dos quais é imputada e 

a necessidade de uma Legislação que a combata em seus efeitos nocivos. Na contemporaneidade, 

são muitas as consequências do processo de urbanização, mas este trabalho trata de um em 

especial. A poluição luminosa, que pode ser definida como a luz externa mal direcionada que não é 

aproveitada devidamente, causando o brilho visto acima das regiões urbanas. Tal efeito tem sido 

apontado como responsável por alterações negativas tanto na saúde humana, quanto no meio 

ambiente. Portanto seria óbvio encontrar na Legislação brasileira algum dispositivo que claramente 

abordasse tal assunto, todavia no Brasil a legislação atual ainda é muito pouco abrangente. 

Deixando um tema tão relevante, como a poluição luminosa ao arbítrio dos magistrados. Logo, 

conclui-se que uma legislação nacional fixando parâmetros seria um meio de evitar e corrigir a 

poluição luminosa no Brasil. A lei a ser estabelecida poderia fixar normas para a instalação, bem 

como o planejamento de novos pontos luminosos, determinar o uso de equipamentos e lâmpadas 

mais eficientes, além de promover atividades educativas para a população. Adicionalmente, o 

controle da poluição luminosa no entorno de sítios astronômicos, nas áreas de preservação 

ambiental e nas grandes áreas verdes, que ainda não são protegidas, deveria ser um aspecto a ser 

analisado pela legislação. 

Palavras-chave: Legislação, Poluição luminosa, Urbanização. 
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HUBBLE: AS CÉLEBRES E POUCO DIFUNDIDAS CONTRIBUIÇÕES 

Guilherme Nogueira Cavalcanti1, Ébano Henrique da Silva Rizério2 
1Colégio Oficina, Estudante do 3º ano do Ensino Médio 

2Colégio Oficina, Professor do Ensino Médio 

RESUMO 

Este trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, buscando compreender a relevância do 

telescópio Hubble para a Astronomia atual. Essa pesquisa foi realizada no contexto do ensino 

médio, por um estudante do terceiro ano de uma escola da rede particular da cidade de Vitória da 

Conquista- BA, no ano letivo de 2019. O Telescópio Espacial Hubble, que teve seu projeto iniciado 

em 1948, e foi lançado apenas em 1990, a bordo do ônibus espacial Discovery. Durante seus 29 

ano de atuação esteve envolvido em muitas descobertas, entre elas destacam-se: (i) participação 

na medida da idade do universo, (ii) detecção de exoplanetas e buracos negros, (iii) descoberta da 

matéria e da energia escuras e (iv) busca de um entendimento mais aprofundado dos planetas do 

sistema solar. Além das descobertas, o telescópio Hubble tem atuado intensamente na 

popularização da astronomia com suas imagens, que permitiram ao público visualizar alguns dos 

cenários mais incomuns do Cosmos. Pretendeu-se com esse estudo compreender o contexto 

histórico, social, político e científico no qual a construção do projeto do Hubble está inserida, para 

que desse modo pudéssemos ter uma visão ampla da importância das descobertas realizadas por 

ele. Como limitação da pesquisa apontamos a dificuldade em conseguir informações via livros ou 

revistas de divulgação científica. Dessa forma, as informações coletadas foram em sua maioria de 

sites de órgão de fomento a Astronomia, artigos científicos e outras páginas existentes na internet. 

Isso é um indicador da pouca atenção dispensada ao tema, apesar de ter grande importância no 

estudo da Astronomia.  

Palavras-chave: Hubble, Telescópio, pesquisa bibliográfica. 
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COISA DE MENINA: UMA ANÁLISE SOBRE O INTERESSE CIENTÍFICO 
DAS ESTUDANTES DE EUNÁPOLIS 

Louizi Ribeiro Ferreira1, Elcimar Pessoa Rocha2, Flávia Silva Cunha3 

1IFBA Campus Eunápolis - Curso Integrado Técnico Informática  
2IFBA Campus Eunápolis, 3IFBA Campus Lauro de Freitas 

RESUMO 

Ao pensar na participação feminina na ciência, a icônica foto da quinta Conferência Internacional 

de Solvay, de 1927, é comumente utilizada como parâmetro: dentre os 29 grandes nomes da física 

e química, Marie Curie destacava-se por ser a única cientista mulher ali presente. Hoje a presença 

de mulheres na ciência é pequena, apenas 30% das meninas de todo o mundo opta por seguir 

carreira nas áreas de ciência, tecnologia, engenharias e matemática (STEM). Nota-se que o 

interesse feminino nestas áreas apresentou um leve crescimento nas últimas décadas, contudo, 

uma questão se perpetua através do tempo: se as mulheres são mais de metade da população 

mundial, por qual razão no ramo científico ainda são minoria? Essa falta de interesse é muitas 

vezes reforçada por estereótipos de que mulher não pode ser cientista, ou não é uma carreira 

comum a mulheres. As mulheres ainda não são maioria quando se fala em pesquisa nas ciências 

ditas exatas ou ainda em locais de destaque no ramo científico. Em Portugal e no Brasil essa 

discrepância é menor em relação ao resto do mundo, contudo mesmo as mulheres sendo maioria 

entre os pesquisadores aqui no Brasil ainda não se destacam em STEM. O presente trabalho 

aponta dados obtidos através de revisão bibliográfica que evidenciam este panorama encontrado 

pelas mulheres que seguem no campo das STEM, destacando os pontos importantes que podem 

estar gerando tais discrepâncias. Após isso propomos um modelo de formulário (a ser aplicado 

posteriormente) enquanto instrumento de análise e estudo que visa ajudar na investigação dessas 

questões a nível regional a partir da análise da população estudantil feminina de escolas públicas e 

particulares do município de Eunápolis (Sul da Bahia). Desta forma pretendem-se formular 

relações entre o nível de interesse deste grupo nas áreas de ciência, tecnologia, engenharias e 

matemática (STEM) e os dados estatísticos, vislumbrando os possíveis aspectos políticos, sociais e 

econômicos causadores deste resultado. 

Palavras-chave: Meninas nas Ciências, Interesse em Ciências, Ensino de Ciências. 
  



 
 

RESUMOS 
 
VIII Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista 

    ISBN 978-85-66420-12-8 33 
_____________________________________________________________________________ 

 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: RELATO DA CONSTRUÇÃO DE 
UM PROJETO DE EXTENSÃO QUE VISA PROPAGAR O 

INTERESSE EM CIÊNCIAS 

 
Daniele Pereira Santiago1, Louizi Ribeiro Ferreira1, 

Elcimar Pessoa Rocha2, Flávia Silva Cunha3 
1Curso Integrado Técnico Informática, IFBA Campus Eunápolis 

2IFBA Campus Eunápolis, 3IFBA Campus Lauro de Freitas  

RESUMO 

A educação e alfabetização científica é um passo importante para a conscientização de uma 

população sobre a importância da ciência para a. A divulgação científica se faz importante mesmo 

para aqueles que não seguirão carreira científica, visto que, se cada vez mais pessoas entendem a 

importância de se fomentar ciência, então mais pessoas, quando em posição de tomada de 

decisões, terão na mão a oportunidade de decidir por auxiliar neste fomento. Um exemplo é o de 

um político que entende tal importância e quando eleito, e num dado momento de decisão, optará 

por investir na área de ciências. Cabe ressaltar que investir em ciência seja no ensino de base ou 

em pesquisa de ponta e aplicada traz diversos benefícios à população. Basta notar que países que 

investiram e ciência e tecnologia tem melhores índices de qualidade de vida e de desenvolvimento 

humano. Clubes de ciência, olimpíadas científicas, projetos de extensão e de divulgação científica 

são forma muito boas para estimular o interesse por essa área, além de ajudar na alfabetização 

científica. Há uma dificuldade em como construir propostas que possam ser rapidamente 

aplicadas, e quando for o caso consistente para aplicação em longo prazo. Muitas vezes esbarra-se 

na falta de dinheiro para executar determinadas atividades, coisa que não precisaria acontecer se 

ciência fosse posta em papel prioritário. De modo que auxiliar na conscientização da importância 

dessa área irá fatalmente facilitar o trabalho futuro de quem trabalha com divulgação da ciência. 

Assim o intuito deste trabalho é mostrar como construir um projeto de divulgação científica, as 

formas de captação de verba para tornar o projeto exequível além de apontar as dificuldades na 

execução da empreitada. Nesse contexto mostraremos as experiências junto às atividades 

preliminares do Aprendendo a Gostar de Física: Ciência para Redução das Desigualdades e como o 

projeto atua junto à comunidade acadêmica favorecendo o interesse em ciências.  

Palavras-chave: Divulgação Cientifica, Ensino de Ciências e Projeto de Extensão. 
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OBSERVAÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO DO ECLIPSE 
SOLAR DE 26 DE FEVEREIRO DE 2017* 

Selma Rozane Vieira e Jorge Ricardo de Araujo Kaschny 

Instituto Federal da Bahia - Campus Vitória da Conquista 

RESUMO 

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 28 

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 disponibilizadas pela NASA. 

Palavras-chave: Eclipse solar, Astrofotografia, Ensino e Divulgação. 

*Trabalho apresentado no 20º Encontro Nacional de Astronomia (ENAST-2017) 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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VIII JORNADA DE ASTRONOMIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
Foto 1: Mesa de Abertura – Prof. Jaime (Diretor Geral), 

Prof. Manoel (Diretor de Ensino), Prof. Alberto Rebouças (Coordenador de Extensão), 
Profa. Vera Martin (UEFS/Antares) e Prof. Jorge Kaschny (Coordenação do Evento) 

 
Foto 2: Palestra 1 – Profa. Dra. Vera Martin (UEFS) 

Centenário do Eclipse em Sobral (1919-2019): As 
Contribuições Históricas para a Relatividade Geral 
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Foto 3: Término da Palestra 1 - quem ficar por último apague a luz! 

 
Foto 4: Pátio – Sessão de Observação com telescópios (24/04) 

 
Foto 5: Parte da Equipe de Monitores 
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Foto 6: Planetário 25 de abril de 2019 

 
Foto 7: EXPO - Experimentos de Física (25/04) 

 
Foto 8: Alunos do Colégio Estadual Sá Nunes – visita aos laboratórios (25/04) 

 



 
 

RESUMOS 
 
VIII Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista 

    ISBN 978-85-66420-12-8 39 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Foto 9: Oficina 1 - Softwares para Planetário (25/04) 

 

Foto 10: Oficina 2  - Instrumentação básica para observação do Analema (25/04) 

 
Foto 11: Oficina 3 - Estrelas Próximas (25/04) 



 
 

RESUMOS 
 
VIII Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista 

    ISBN 978-85-66420-12-8 40 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Foto 12: Minicurso 1 - Telescópios e acessórios para iniciantes (25/04) 

 
Foto 13: EXPO – Experimentos de Física (25/04) 

 

Foto 14: Peça Teatral – A Vida de Galileu (25/04) 
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Foto 15: Interior do Planetário - 26/04 

 
Foto 16: Planetário – Alunos aguardando a próxima sessão (26/04) 

 
Foto 17: Apresentação de Trabalho - Sessão de Comunicação Oral (26/04) 
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Foto 18: Apresentação dos Trabalhos - Sessão de Pôsteres (26/04) 

 
Foto 19: Palestra 3 - Contribuições Experimentais Astronômicas para a 

Teoria da Relatividade (26/04) 

 
Foto 20: Fim da JASTRO 2019 – Até 2020! 
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