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PROGRAMAÇÃO SIMPLIFICADA 

 

 
Quarta-feira  

17/05/2017 

Quinta-feira 

18/05/2017 

Sexta-feira 

19/05/2017 

Manhã 
(09h00 - 
12h00) 

--- 

Minicurso 1 

Minicurso 2 

Sessões no Planetário 

Observação Solar 

Oficinas 1 

Minicurso 1 

Sessões no Planetário 

Observação Solar 

Tarde 
(14h00 - 
17h00) 

Chegada da 
delegação 

Recepção / 
Equipe 

Minicurso 3 

Palestra 2 

Sessão de Pôsteres  

Sessões no Planetário 

Observação Solar 

Oficinas 2 

Minicurso 3 

Palestra 4 

Sessão de Pôsteres 

(dia da avaliação) 

Sessões no Planetário 

Observação Solar 

Noite 
(18h30 - 
22h00) 

Abertura 
/ Palestra 1 

Observações 
Astronômicas 

Palestra 3 

Observações 

Astronômicas 

Palestra 5 

Observações 

Astronômicas 

 
Dia 17/Maio/2017 

Abertura  

Palestra 1 – Sobre a velhice no universo: de Simone de Beauvoir as estrelas 

Prof. Dr. Alan Alves Brito (IF/UFRGS) 

Horário: 18h00  Local: Auditório Central 

Observações Astronômicas com telescópios – logo após a palestra. 

Dia 18/Maio/2017 - Manhã 

Minicurso 1 (Parte 1):  Luz cósmica: a origem dos elementos químicos no Universo 

Prof. Dr. Alan Alves Brito (IF/UFRGS) 

Horário: 09h00 às 12h00  Local: Auditório do CVT/IFBA (50 lugares) 

Minicurso 2: Política e astronomia: mecanismos de poder no Império Romano 

Profa. Me. Georgia Sampaio Godoy 

Horário: 09h00 às 12h00  Local: Auditório Central 

Sessões de Planetário: Várias sessões com duração em torno de 25 min. 

Horário: 09h00 às 12h00 Local: Quadra poliesportiva do IFBA 

Observação Solar. No pátio próximo a cantina. 
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Dia 18/Maio/2017 - Tarde 

Minicurso 4 (Parte 1):  Simulação de órbitas planetárias 

Dr. Silvanio Bezerra de Oliveira (UESB/VC) 

Horário: 14h00 às 16h00  Local: Sala de Aula (40 lugares) 

Palestra 2 – Estudo e Simulação da Radiação Cósmica de Ultra-Alta Energia na 
Determinação dos Parâmetros da Emissão de Fluorescência na Atmosfera 

Prof. Me. Milton Sebastião Azevedo Barbosa Leão (FAINOR/VC) 

Horário: 15 horas  Local: Auditório do CVT/IFBA (50 lugares) 

Sessões de Planetário: Várias sessões com duração em torno de 25 min. 

Horário: 14h30 as 16h30 Local: Quadra poliesportiva do IFBA 

Observação Solar. No pátio próximo a cantina. 

Sessão de Pôsteres: Apresentação dos trabalhos (aceitos)  

Horário: Tarde         Local: Pátio próximo ao setor administrativo 
 

Dia 18/Maio/2017 – Noite 

Palestra 3 – Einstein e a Astronomia 

Prof. Dr. Marildo G. Pereira (DF/UEFS) 

Horário: 19h00  Local: Auditório Central 

Observações Astronômicas com telescópios – logo após a palestra. 

Dia 19/Maio/2017 – Manhã 

Minicurso 1 (Parte 2):  Luz cósmica: a origem dos elementos químicos no Universo 

Prof. Dr. Alan Alves Brito (IF/UFRGS) 

Horário: 09h00 às 12h00  Local: Auditório do CVT/IFBA (50 lugares) 

Oficina 1:  Movimentos da Terra e as Estações do Ano 

Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin (UEFS) 

Horário: 09h00 às 12h00  Local: Sala (30 lugares) 

Sessões de Planetário: Várias sessões com duração em torno de 25 min. 

Horário: 09h00 às 12h00  Local: Quadra poliesportiva do IFBA 

Observação Solar. No pátio próximo a cantina. 

Dia 19/Maio/2017 – Tarde 

Oficina 2:  Fotografia: A luz Pintando o Universo 

Profa. Me Flávia Cunha (IFBA/Porto Seguro) 
Horário: 14h00 às 17h00  Local: Sala de aula (30 lugares) 
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Minicurso 4 (Parte 2):  Simulação de órbitas planetárias 

    Dr. Silvanio Bezerra de Oliveira (UESB/VC) 

Horário: 14h00 às 16h00  Local: Sala de Aula (40 lugares) 
 

Palestra 4 – Sobre Calendários 

Prof. Me. Elcimar Pessoa Rocha (IFBA/Eunápolis) 

Horário: 15h00  Local: Auditório do CVT/IFBA (50 lugares) 

Sessões de Planetário: Várias sessões com duração em torno de 25 min. 

Horário: 14h30 as 16h30 Local: Quadra poliesportiva do IFBA 

Observação Solar. No pátio próximo a cantina. 

Sessão de Pôsteres: Apresentação dos trabalhos (aceitos). Com visita dos avaliadores e 

                                    Entrega dos Certificados. 

Horário: 15h00 as 17h00 Local: Pátio próximo ao setor administrativo 

Dia 19/Maio/2017 – Noite 

Palestra 5 – O papel da Astronomia na sociedade atual: Mitos e Realidades 

Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin (UEFS) 

Horário: 19h00  Local: Auditório Central 

Observações Astronômicas com telescópios – logo após a palestra. 

NOSSOS COLABORADORES: 

Dr. Alan Alves Brito - http://lattes.cnpq.br/2662775834462406 

Dr. Marildo G. Pereira - http://lattes.cnpq.br/0082946888447947  

Dr. Silvanio Bezerra de Oliveira - http://lattes.cnpq.br/5280993360383373 

Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin - http://lattes.cnpq.br/0539134068708725 

Me. Elcimar Pessoa Rocha - http://lattes.cnpq.br/2427644009008611 

Me. Georgia Sampaio Godoy - http://lattes.cnpq.br/5143704996148560 

Me. Milton Sebastião Azevedo Barbosa Leão - http://lattes.cnpq.br/9564067870548809  

Prof. José Carlos Silva dos Santos - http://lattes.cnpq.br/0683605106396582 

Tereza Cristina Santos Torres - http://lattes.cnpq.br/1639090194152343 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/2427644009008611
http://lattes.cnpq.br/5143704996148560
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http://lattes.cnpq.br/5280993360383373
http://lattes.cnpq.br/2662775834462406
http://lattes.cnpq.br/0539134068708725
http://lattes.cnpq.br/0082946888447947
http://lattes.cnpq.br/1639090194152343
http://lattes.cnpq.br/0683605106396582
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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 1.000 (mil) 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 

Jornada de 2016. 

 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  
Campus Ilhéus 
Campus Porto Seguro 

Centro Educacional Eurípedes Peri Rosa (Município Bate‐Pé) 

CETEP - Centro Territorial de Educação Profissional 

Colégio Estadual Carmem Andrade Lima (Feira de Santana – BA) 

Colégio Estadual Vilas Boas Moreira 

Colégio da Polícia Militar / Eraldo Tinoco 

Escola Estadual Alberto Vicente Pereira (Divisópolis/MG)  

Escola Estadual de Divisa Alegre (Divisa Alegre/MG) 

Escola Figueiredo Gomes 

Escola Nossa Senhora de Fátima (Brumado) 

Escola Padre Cícero 

FAINOR – Faculdade Independente do Nordeste 

FASA – Faculdade Santo Agostinho 

FTC – Faculdade de Tecnologia e Ciências  

SENAI/CIMETEC - Salvador 

UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana 

UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz 

UNIP / VDC   
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SOBRE A VELHICE NO UNIVERSO: DE SIMONE DE BEAUVOIR 

AS ESTRELAS 
 

Dr. Alan Alves Brito  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

RESUMO 

O Universo se formou 13.8 bilhões de anos atrás. E, até agora, não sabemos de que é feito 95% 

da matéria que o constitui. No entanto, 5% dos segredos do Universo, e que conhecemos 

relativamente bem, está codificado nas estrelas que, assim como os seres humanos, nascem, 

transformam-se e morrem. Abordo, nesta conversa, do ponto de vista teórico e observacional, 

como as estrelas nascem, evoluem e morrem, num diálogo cultural com a obra de Simone de 

Beauvoir sobre a velhice.  

Palavras-chave: Velhice, Estrelas, Universo. 
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ESTUDO E SIMULAÇÃO DA RADIAÇÃO CÓSMICA DE ULTRA-ALTA 

ENERGIA NA DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DA EMISSÃO DE 

FLUORESCÊNCIA NA ATMOSFERA 

Me. Milton Sebastião Azevedo Barbosa Leão  

Faculdade Independente do Nordeste  

RESUMO 

Primários da radiação cósmica colidem com núcleos de átomos da alta atmosfera produzindo 

gerações sucessivas de partículas que se multiplicam numa cascata conhecida como Chuveiro 

Atmosférico Extenso (CAE). No caminho do chuveiro até a superfície da Terra, em geral moléculas 

de nitrogênio são excitadas, principalmente pelas partículas carregadas da componente 

eletromagnética do chuveiro (elétrons e pósitrons). Na desexcitação das moléculas de nitrogênio, 

luz de fluorescência é emitida isotropicamente com espectro variando na região de 300 a 450 nm. 

O estudo dessa emissão de fluorescência aplicado a CAE começou na década de 50 com o trabalho 

de A. E. Grün e E. Schopper. Grandes nomes como B. Brocklehurst, G. Davidson e R. O’Neil, A. N. 

Bunner, Kakimoto et al. e Nagano et al. contribuiram significativamente nesta área de pesquisa. 

No presente trabalho, foi calculada a emissão de fluorescência para o nitrogênio com base nos 

trabalhos de Kakimoto et al. e Nagano et al., utilizando a energia depositada que foi proposta por 

Bethe e Bloch na década de 30, e mais recentemente reescrita por W. Leo, M. Longair e pelo 

grupo de raios cósmicos Forschungszentrum Karlsruhe. Tal grupo desenvolveu um programa para 

a simulação de EAS, sendo utilizado neste trabalho. A partir disto, foram realizadas comparações 

do número de fótons de fluorescência utilizando uma combinação de equações de energia 

depositada por caminho percorrido e emissão de fluorescência. 

Palavras-chave: Raios Cósmicos de Ulta-Alta Energia, Fluorescência, Chuveiros atmosféricos extensos. 
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EINSTEIN E A ASTRONOMIA 

 
Marildo Geraldête Pereira  

Universidade Estadual de Feira de Santana 

RESUMO 

A possibilidade da existência de ondas gravitacionais foi inicialmente cogitada por Heaviside em 

1983 em seu trabalho sobre a analogia entre a gravitação e o eletromagnetismo. Entretanto, 

vários anos após a apresentação da Teoria da Relatividade Restrita é que a existência da figura 

das Ondas Gravitacionais se consolida com as proposições de Einstein sobre a Teoria Geral da 

Relatividade (TGR). Nesta teoria, a gravidade é tratada como um fenômeno resultante da 

curvatura do espaço tempo causada pela presença de uma massa. Com a consolidação TGR, 

vários experimentos vão surgir com propósito de testar a teoria. Neste cenário apresentarei o 

contexto experimental relacionado à Astronomia que cercou a consolidação da TGR, desde as 

observações do eclipse de 1919 até a recente detecção das ondas gravitacionais. 

Palavras-chave: Relatividade Geral, Ondas gravitacionais. 
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SOBRE CALENDÁRIOS 

Elcimar Pessoa Rocha 

IFBA Campus Eunápolis/GEPeFis / elcimar@ifba.edu.br 

RESUMO 

Qualquer pessoa minimamente inserida na sociedade moderna faz uso, de algum modo, mínimo 

que seja do calendário. É exatamente isso, essas pessoas, fazemos uso deste agrupamento de 

dias tão necessário. A semana é o grupo de dias que rege o comércio, que paga seus 

trabalhadores a cada grupo de dias que chamamos de mês, e a cada doze meses tem um mês de 

descanso, mas obviamente todo dia precisamos acordar para fazer nossas atividades e depois 

dormir. Com poucos argumentos vemos o quão integrado ao nosso dia a dia está o calendário. 

Neste âmbito, este trabalho procura mostrar como os calendários evoluíram até chegar ao 

atualmente usado, mostrando as principais nuances e avanços alcançado por cada antecessor. 

Chegando ao calendário atual, o intuito é mostrar como cada elemento corresponde a um 

fenômeno periódico físico facilmente observado, alguns que podemos, rapidamente, citar: o caso 

nascer do sol está para os dias, fases da Lua e o ciclo lunar completo estão para as semanas e 

para os meses, respectivamente e o ano que é uma translação da Terra que faz existir as estações 

do ano e toda influencia que têm sobre o ambiente do nosso Planeta. Por fim mostramos como 

algumas datas são demarcadas utilizando fatos físicos, um dos exemplos o Carnaval e a Pascoa, 

que a propósito, estão correlacionados. 

Palavras-chave: Calendários, Astronomia, Ensino de Ciências. 
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O PAPEL DA ASTRONOMIA NA SOCIEDADE ATUAL: 
MITOS E REALIDADES 

Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin  

Universidade Estadual de Feira de Santana  

RESUMO 

A Astronomia constantemente lembra as pessoas de duas coisas aparentemente contraditórias. 

Primeiro que o universo é infinito e nós somos a menor fração de importância do mesmo. E 

segundo que a vida é rara e preciosa: “Uma casa tão bonita e única como a Terra não se encontra 

com frequência. Devemos protegê-la". Neste sentido, os resultados de pesquisas em Astronomia 

acabam favorecendo uma maior compreensão do Universo em que vivemos e do nosso lugar 

nesse mesmo Universo. Nesta palestra, serão abordados temas relacionados à Astronomia ligados 

à indústria, à área aeroespacial, à energia, à medicina, ao cotidiano (raio X em aeroportos), etc., 

ou seja, a aplicação dos resultados de pesquisas no dia a dia de todos. Precisamos ressaltar ainda 

que a Astronomia é um esforço colaborativo. Em 1887, astrônomos de todo o mundo juntaram 

suas imagens de telescópio, a fim de criarem o primeiro mapa de todo o céu. A colaboração 

também inspira competição. A Corrida Espacial é um exemplo. “Talvez a razão mais importante 

para estudar a Astronomia é que ela busca satisfazer nossa curiosidade fundamental sobre o 

mundo em que vivemos, e responder às perguntas: "Como o universo foi criado? De onde é que 

viemos? Existem outras formas de vida inteligente?" Cada avanço na Astronomia move a 

sociedade mais perto de ser capaz de responder a essas perguntas. Com a tecnologia avançada 

olhamos cada vez mais longe, em direção ao Universo Primordial. Temos procurado mundos 

habitáveis, e chegamos à conclusão de que nós mesmos somos “poeira de estrelas”. Para finalizar, 

serão também tratados na palestra mitos que rondam a Astronomia: alguns de cunho verdadeiro 

mas a grande maioria pode ser considerado mentira..  

Palavras-chave: Astronomia, Astronomia aplicada, Mitos em Astronomia. 
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MINICURSOS 
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LUZ CÓSMICA: A ORIGEM DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
NO UNIVERSO 

 
Dr. Alan Alves Brito  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

RESUMO 

Compreender como a luz e a matéria interagem no Universo. Entender como os diferentes 

elementos químicos da Tabela Periódica do hidrogênio ao urânio são fabricados no Universo.  

Palavras-chave: Elementos Químicos, Universo. 
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SIMULAÇÃO DE ÓRBITAS PLANETÁRIAS 

Dr. Silvanio Bezerra de Oliveira  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

RESUMO 

Diante dos avanços tecnológicos vivenciados pela humanidade nos dias atuais, destacam-se entre 

eles, a conquista espacial através de lançamento de sondas espaciais e a telecomunicação, 

lançando satélites em órbita da Terra. Ambos os eventos exigem estudos aprofundados de 

modelos físicos que determinam, por exemplo, posição e velocidade desses corpos em órbita de 

um planeta antes mesmo de lançá-los ao espaço. Para isso, simulações computacionais são 

necessárias para determinar sua melhor órbita que atenda sua missão com erro mínimo. Este 

minicurso tem como objetivo mostrar aos estudantes o processo de integração numérica de 

equações diferenciais que descrevem a dinâmica de dois corpos a partir das Leis de Newton e de 

Kepler. Entretanto, noções de Cálculo Diferencial são necessários para o entendimento matemático 

e da construção do algoritmo que conduzirá as soluções numéricas do problema proposto. Para 

integrar estas equações, utilizar-se-á uma linguagem de programação que compilará as duas 

subrotinas principais do programa: integrador numérico Range-Kuta e das Equações Diferenciais. 

Palavras-chave: Dinâmica Orbital, Problema de dois corpos. 
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OFICINAS 
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MOVIMENTOS DA TERRA E AS ESTAÇÕES DO ANO 

Dra. Vera Aparecida Fernandes Martin e Me. Paquisa Melo de Oliveira Pereira 

Universidade Estadual de Feira de Santana  

RESUMO 

Os movimentos da Terra assim como as Estações do Ano são assuntos tratados desde o ensino 

fundamental e, mesmo assim, ainda encontramos alunos, nos ensinos médio e superior, com 

compreensão equivocada à respeito destes assuntos. Apresentaremos os movimentos ligados 

especificamente à Terra: rotação, revolução (translação), precessão, nutação e movimento dos 

pólos. Associado ao movimento de revolução e a inclinação do eixo da Terra temos a explicação 

das estações do ano. Para ajudar na compreensão de como e por que ocorrerem as estações do 

ano, será utilizado um aparato educacional que explora a ocorrência das estações do ano 

associadas à posição aparente do Sol na eclíptica.  

Palavras-chave: Movimentos da Terra, Estações do Ano, Eclíptica. 
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FOTOGRAFIA: A LUZ PINTANDO O UNIVERSO  

Me. Flávia Silva Cunha  

Instituto Federal da Bahia – Campus Porto Seguro 

RESUMO 

A expressão “pintar” traz consigo a ideia de que através desse ato haverá comunicação através 

dessa linguagem. São vastas as possibilidades das informações a serem compartilhadas e dos 

sentimentos a serem aflorados. Afinal, quem nunca se motivou com uma bela pintura a tintar ou 

quem nunca trouxe à tona sua paixão através de uma fotografia? Há aí a análise visual do que nos 

rodeia e a ênfase ao importante através de uma imagem criteriosamente capturada ao olhar do 

promotor com intenção de compartilhar seu próprio sentimento, suas próprias percepções e abrir, 

assim, para o debate amplo e social formando assim inúmeras combinações de percepções. É 

então quando o observar apenas já não é suficiente necessitando ainda do registro que nos vemos 

impelidos a utilizar das leis da física em favor da perpetuação de um olhar. É assim a fotografia. 

Mas observar o visível através do invisível é sim uma arte. E é a isso que esse curso se propõe: 

que seja possível perceber a ciência física que é capaz de revelar as imagens do universo através 

do uso da luz visível. Nesse curso foi possível estudar um pouco da história dos registros através 

das pinturas rupestres, também a estudar um pouco das histórias das observações do universo, 

especialmente do céu noturno, das curiosidades obtidas pelo homem a partir de então 

enveredando a civilização rumo à compreensão dos fenômenos físicos do universo dentre eles os 

fenômenos ópticos, tão importantes para o desenvolvimento da fotografia. Foi possível estudar 

também neste curso sobre as tecnologias por trás das máquinas fotográficas bem como suas 

características e sua manipulação para obter-se fotografias bem registradas considerando 

enquadramento, luminosidade e nitidez. Foi possível ainda apreciar fotografias consideradas 

corretas e belas interpretando o olhar do fotógrafo e fazendo considerações. E, por fim, 

experimentamos a prática da fotografia entre os participantes utilizando os conhecimentos obtidos 

durante o curso através do uso de suas câmeras.  

Palavras-chave: Fotografia, olhar fotógrafo, enquadramento. 
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UTILIZANDO UM SIMULADOR PARA EXPLICAÇÃO DAS 
ESTAÇÕES DO ANO 

Paquisa Melo de Oliveira Pereira 

Secretária de Educação do Estado da Bahia / paqui.melo@gmail.com 

RESUMO 

Este trabalho propõe uma metodologia para explicar como acontecem as Estações do ano, através 

de um simulador. A mesma tem como intuito fazer com que as pessoas vejam e aprendam que a 

cada ano temos quatro diferentes estações do ano, e que o fato de termos altas temperaturas no 

verão e baixas temperaturas no inverno não está relacionado com a distância que a Terra 

encontra-se do Sol. A escolha do tema surgiu a partir de observações quanto a algumas ideias 

errôneas que vários livros trazem a respeito da explicação para o fenômeno das estações do ano, 

bem como de erros conceituais muitas vezes demonstrados nas próprias ilustrações destes livros. 

Outro ponto é que como o fenômeno faz parte do cotidiano é de suma importância que as pessoas 

compreendam realmente como acontece. A proposta é uma atividade simples de montar e 

executar e que será bastante útil na abordagem de conteúdos como a inclinação da Terra em 

relação ao Sol, o movimento de translação da Terra em torno do sol e sua duração, como também 

a relação dia e noite. 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia; Ensino de Geografia; Prática Pedagógica. 
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ESTIMAÇÃO DA TAXA DE AFASTAMENTO LUNAR 
 

Kayque da Silva Teles¹ e Silvanio Bezerra de Oliveira² 

¹Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia / rainxclouds@yahoo.com.br 
²Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia / 

silvaniobezerra@uesb.edu.br 

 
RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo estimar a taxa de afastamento da Lua ao longo de milhões de 

anos utilizando como base teórica, o número de anéis de crescimento dos corais do período 

devoniano ao longo de 370 milhões de anos (Kopal, 1984). As equações da dinâmica rotacional e 

de força central devido ao potencial gravitacional são utilizadas em simulações semi-analíticas para 

determinar a aceleração angular, o aumento do apogeu da órbita da Lua, redução da taxa de 

afastamento do sistema Terra-Lua e a diminuição do período de rotação da Terra. Para isto, são 

considerados os Efeitos de Marés na Terra que tem influência direta sobre a órbita da Lua. Devido 

a esta influência, medições realizadas pela NASA ("North American Space Agency") em 1994 

mostram que a taxa anual de afastamento lunar é aproximadamente 3,870 cm/ano. Comparando o 

valor obtido neste trabalho com o valor medido pela NASA utilizando espelhos e laser, nota-se uma 

diferença de 4,78 %, isto é, um crescimento do semi-eixo maior da órbita da Lua na ordem de 

4,055 cm/ano. Com estes dados, observa-se que esta taxa diminui com o tempo, bem como, 

estima-se que o período de rotação da Terra passaria de 24 horas/dia para 25 horas/dia em 

aproximadamente 176 milhões de anos, ocasionado pela redução da aceleração angular média de 

rotação da Terra ao longo do tempo. É importante observar que não é objetivo deste trabalho 

fornecer qualquer medição melhorada de uma quantidade astronômica bem conhecida, mas sim  

demonstrar como o estudante poderia ser envolvido em esforços científicos utilizando modelos 

físicos simples juntamente com alguma linguagem de programação estudados no ensino em Física 

e Astronomia. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Efeitos de Maré, Afastamento Lunar, Sistema Terra-Lua. 
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UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE FÍSICA NUCLEAR NA 
ABORDAGEM CTS COM ÊNFASE NO PROCESSO DE TOMADA DE 

DECISÃO 

Catharina Varandas Alves Cunha1 e Danilo Almeida Souza2 

1 Bolsista de Iniciação Científica Júnior/ IFBA / catharinavarandas@hotmail.com 
2 Prof. EBTT/ IFBA / danilos@ifba.edu.br  

 

RESUMO 

Observam-se na atualidade diversas discussões sobre a utilização da energia nuclear e instalações 

de usinas nucleares nos países. Alguns acontecimentos desastrosos, tais como o episódio da 

bomba atômica na 2ª Guerra Mundial, o da usina de Chernobyl, na Ucrânia, e o do Césio 137, em 

Goiânia-Brasil, são certamente lembrados quando se fala sobre física nuclear. É perceptível, 

portanto, que o conteúdo citado está estigmatizado, prejudicando uma discussão ampla sobre as 

diferentes perspectivas que a física nuclear pode ser trabalhada. A abordagem Ciência, Tecnologia 

e Sociedade (CTS), com ênfase no processo de tomada de decisão, se apresenta como uma 

alternativa no tratamento da física nuclear de modo a trabalhar o conteúdo de forma reflexiva 

auxiliando na formação de cidadãos críticos e capazes de opinar de maneira consciente sobre 

temas controversos como é o caso dessa temática. Propomos, na presente contribuição, apontar 

um caminho através de uma sequência didática distribuída em quatro encontros de duas horas 

cada. A estrutura dessa sequência contempla discussões introdutórias sobre matrizes energéticas, 

energia nuclear no Brasil e no mundo, vislumbrando aspectos políticos, sociais e econômicos. Isso 

tem como aporte a leitura de matérias retiradas de periódicos e sites, seguido da sistematização 

do conteúdo através de aula expositiva dialogada. Nestas, o mediador explicará desde os 

processos físicos envolvidos na produção de energia nuclear até as diferenças entre as usinas 

nucleares e riscos de acidentes, trazendo a utilização de uma simulação computacional, “Fissão 

Nuclear”, do PhET. Por fim, é proporcionado um momento de reflexão e discussão coletiva através 

de questões geradoras, onde poderemos contribuir na construção de caminhos devidamente 

fundamentados para tomada de decisão. Diante do exposto, a proposta apresenta-se como de 

fundamental importância na formação do aluno-cidadão que seja capaz de opinar e emitir juízo de 

valor sobre questões do seu cotidiano alinhado a temas sobre ciência e tecnologia. Um segundo 

momento da pesquisa é a aplicação da sequência didática, possibilitando um refinamento e 

reconstrução da mesma, bem como o levantamento de elementos que nos permita entender os 

processos que contribuem para apropriação do conhecimento desses estudantes através dessa 

abordagem de ensino. 

Palavras-chave: ensino de física, física nuclear, tomada de decisão. 
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MITOS NO CÉU: RELAÇÃO ENTRE CONSTELAÇÕES E MITOLOGIA 

Danielle Santos Pereira1, Thaís Moreira de Carvalho2 e Elcimar Pessoa Rocha3 

1 IFBA Campus Eunápolis, Curso Técnico Integrado em Informática / danielle_daniellesp@hotmail.com 
2 IFBA Campus Eunápolis, Curso Técnico Integrado em Informática / thais_rihi@hotmail.com 

3 IFBA Campus Eunápolis/GEPeFis / elcimar@ifba.edu.br 

 

RESUMO  

Ao longo da História da humanidade, diversas histórias e mitos foram criados para tentar explicar a 

formação e funcionamento do universo. O olhar voltado para o céu contribuiu muito nesse 

processo de conhecimento e identificação do homem com o lugar que este ocupa no universo. E 

este lugar é ocupado, por exemplo, quando o homem associa estrelas a grandes feitos, tanto dele 

quanto de seus deuses. Segundo a IAU (International Astronomical Union), as constelações podem 

ser definidas como a divisão da esfera celeste em 88 regiões ou partes. Cada povo possui sua 

própria forma de dividir o céu, sendo impossível catalogar todas as existentes, pois essas 

civilizações já observavam o céu em diferentes épocas e lugares, dando sua própria nomeação 

para as constelações, além de relacionar principalmente com suas lendas e mitos. A mitologia 

pode ser definida como um conjunto de mitos e lendas de uma determinada cultura, criada como 

uma forma de narrativa para explicar os acontecimentos, a natureza, a humanidade e surgimento 

do mundo, relacionando-a com os homens, a natureza e os deuses, com o objetivo de abranger 

tudo que escapasse da compreensão humana. Dada a importância desta temática para o 

desenvolvimento humano, o objetivo é investigar os mais diversos mitos que rodeiam as principais 

constelações, por meio de uma análise de imagens e artigos relacionados ao tema. No trabalho 

será abordada a ligação das constelações de Órion e as constelações zodiacais com mitologias 

como a Grega e a Tupi-Guarani. Dessa forma, pretende-se dar visibilidade a uma parte da nossa 

História ofuscada pelas grandes descobertas científicas, mas que faz parte do pontapé inicial do 

homem na sua sede incansável de conhecer o universo.  

Palavras-chave: Constelações, Mitos de criação, Ensino de Astronomia.  
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A ASTRONOMIA NA CULTURA E AS SUAS SEMELHANÇAS ENTRE 
DIFERENTES POVOS 

Lucas Cardoso de Castro1 e Elcimar Pessoa Rocha2 

¹ IFBA Campus Eunápolis, Curso Técnico Integrado em Informática / sky.lucas2013@gmail.com 
² IFBA Campus Eunápolis/GEPeFis / elcimar@ifba.edu.br 

RESUMO 

Há pelo menos cinco mil anos, o ser humano passou a olhar para a abobada celeste a fim de ligar 

diferentes pontos brilhantes do céu, criando as primeiras constelações. Como muitas destas figuras 

se repetiam diariamente em posições sutilmente diferentes, era possível usá-las para se posicionar 

no tempo e reger atividades que implicassem em sua sobrevivência.  Esse trabalho tem como 

proposta mostrar a influência da Astronomia de forma cultural à humanidade. Para isso, as 

civilizações Maia, egípcia e indígena brasileiras foram escolhidas. Contudo, visto que há uma 

grande quantidade de material disponível acerca desses povos e sobre os seus mais diversos 

estudos a respeito das estrelas com fins empíricos ou metafísicos, destacaremos algumas 

características particulares que merecem mais relevância, como os calendários Maia, Pirâmides de 

Gizé, fases da lua, etc. Com o objetivo de mostrar que mesmo com a separação geográfica e 

temporal inviabilizando qualquer tipo de contato entre essas civilizações, a prática de olhar para o 

céu trouxeram resultados muito similares em suas ações. As atividades astronômicas realizadas 

por essas sociedades influenciavam em seus respectivos modos de vida, desde a agricultura, nas 

previsões das estações do ano e eventos meteorológicos, na previsão das marés, e até a utilização 

dos astros como explicação para fenômenos sobrenaturais ou metafísicos de suas tradições. As 

particularidades serão relacionadas de forma a provar que independentemente do nível de estudo 

astronômico desses povos, o que se pode deduzir é que eles utilizavam os corpos celestes para se 

orientarem em seus respectivos mundos. Através dos astros, essas civilizações não só 

determinavam o mundo físico, como previsões meteorológicas, mas também espirituais, como 

fábulas, mitologias e crenças. 

Palavras-chave: Astronomia Cultural, Etnoastonomia, Divulgação Científica. 
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A GRAVIDADE: DISTINTOS OLHARES DE ALGUMAS ESCOLAS 
PÚBLICAS E PRIVADAS DA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BAHIA 

Allan França Dutra1, Ana Clara Rocha Bonfim2, Luiza Rodrigues Silva3, 
Roseane Jesus Santos4 e Flávio de Jesus Costa5 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia / allanfd12@gmail.com 
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia / clararocha650@gmail.com 

3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia / luizarodriguessilva250@gmail.com 
4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia / roseanejs47@Gmail.coml 

5 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – GEPeFis / flavio.costa@ifba.edu.br 

RESUMO 

A teoria da gravidade sofreu mudanças ao longo dos anos. Em julho de 1687 era publicado o 

primeiro exemplar “Princípios Matemáticos da Filosofia Natural”, livro escrito por Isaac Newton que 

continha, dentre outros registros, a lei da gravitação universal. Tal lei descrevia a ação da 

gravidade sobre todos os corpos com massa no universo. Por conseguinte, em 1915, Albert 

Einstein, propôs uma perspectiva mais ampla sobre a gravidade baseado na Teoria da Relatividade 

Geral: o fenômeno era uma consequência da deformação (curvatura) do espaço-tempo. Neste 

trabalho apresentamos um debate sobre as duas teorias supracitadas, por meio de um 

questionário distribuído aos alunos de algumas modalidades (ensino médio, subsequente e 

superior) nas redes estadual, federal e privada, a fim de verificarmos algumas indagações: como 

se comportam estes alunos diante de temáticas em astronomia e/ou cosmologia? Essas temáticas 

são ou já foram vistas conforme a ementa curricular? Como é a real situação do ensino de 

astronomia nas escolas públicas e privadas da cidade de Eunápolis-BA? 

 Palavras-chave: gravidade, relatividade e astronomia. 
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COMO A RELAÇÃO ENTRE A RELIGIÃO E A CIÊNCIA INFLUENCIOU E 
INFLUENCIA NO CONTATO DA ASTRONOMIA COM A SOCIEDADE? 

Victor Hugo Morais de Carvalho¹, Antônio Carlos dos Santos Gonçalves² e Flávio de Jesus Costa³ 

1Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis / victor.ifba@gmail.com 
2Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis / tonuesc@gmail.com 

³Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis / flaviodejesuscosta@yahoo.com.br 

RESUMO 

Não é nova toda e qualquer discussão que cerca as esferas da religião e da ciência. A astronomia, 

a mais antiga das ciências é fundamentada no estudo em que o universo partiu de um momento 

singular (o início do espaço e tempo) e das possíveis explicações a respeito da distribuição e 

formação dos corpos celestes, nele contido. Por outro lado, a igreja percorreu um longo caminho, 

quase sempre, utilizando de seus dogmas sagrados e sua consequente opressão a qualquer tipo 

de teoria científica que a contrariasse. Neste trabalho discutimos uma perspectiva contemporânea, 

apresentando como está (ou não) entrelaçado o pensamento científico e religioso acerca do 

universo ainda em evolução. Qual é o pensar da sociedade moderna? Qual o nível de intensidade 

entre posicionamento da igreja e o da ciência na pós-modernidade?  

Palavras-chave: Explicações, opressão.  
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HISTÓRIA EM QUADRINHO (HQ): PROPOSTA DIDÁTICA PARA 
ENSINO E DIVULGAÇÃO DA ASTRONOMIA 

Adaltro José Araujo Silva1, Thaís Santos Silva2 e Paulo César da Rocha Poppe3 

1UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia e Col. Est. Wilson Lins / adaltro_bio@yahoo.com.br 
2Colégio Estadual Wilson Lins /  soutfsantos@hotmail.com  

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

RESUMO 

O estudo da Astronomia possui caráter interdisciplinar e motivador. Porém persiste um quadro no 

qual se constata falha no ensino deste tema na educação formal, apesar dos documentos oficiais 

apresentarem a necessidade de se trabalhá-la em todos os níveis de ensino. A partir destas 

premissas, enfatizamos, neste trabalho, a importância de se trabalhar a Astronomia em um espaço 

não formal de ensino, Clube de Astronomia Equilibrium situado no Colégio Estadual Wilson Lins no 

município de Valente/BA, por meio de uma estratégia diferenciada das metodologias tradicionais 

de ensino conteudista. Fundamentando-se nos princípios teóricos da aprendizagem significativa de 

Ausubel visamos o trabalho neste espaço sobre conteúdos em Astronomia de uma maneira que os 

alunos tenham uma participação mais ativa na construção do conhecimento. Faremos uso de duas 

HQs, produzidas pelos autores, que abordam temas como a História da Astronomia, formação do 

Universo e Sistema Solar, caracterização física dos planetas, galáxias, constelações e mitologia, 

sendo que as mesmas fazem parte de uma proposta didática que inclui Sequências Didáticas e 

atividades de avaliação como jogos e produção de mapas conceituais. As Histórias em Quadrinhos 

vêm há tempos informando, divertindo, e sendo uma fonte de leitura riquíssima. E dentro do 

ambiente escolar pode desenvolver competências e habilidades, permitindo que o aluno elabore 

conceitos, busque soluções e desenvolva seu senso crítico. Por isto, o presente trabalho visa 

verificar como as Histórias em Quadrinhos (HQs) podem auxiliar o processo de ensino e 

aprendizado em espaços de ensino não formal. 

Palavras-chave: História em Quadrinho, Proposta Didática, Aprendizagem Significativa, Contextualização.  
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PRODUÇÃO DE JOGOS NO POWER POINT: EXPLORANDO 
POSSIBILIDADES NO ENSINO E DIVULGAÇÃO DA ASTRONOMIA 

Adaltro José Araujo Silva1 e Paulo César da Rocha Poppe2 

1UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia e Col. Est. Wilson Lins / adaltro_bio@yahoo.com.br 
 

2
UEFS/DF/Mestrado Profissional em Astronomia / paulopoppe@gmail.com 

RESUMO 

O estudo e ensino da Astronomia possuem caráter interdisciplinar e motivador envolvendo 

conhecimentos de química, física, matemática e biologia que estimula o interesse por ciências em 

qualquer nível de ensino, sendo o mesmo capaz de produzir espaços privilegiados em que as 

diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e as transformações produzidas 

pelo homem podem ser expostas e comparadas. Todavia, mesmo prevista em Lei e em instruções 

normativas como os Parâmetros Curriculares Nacionais, percebemos o ensino da Astronomia 

fragmentado, quando não, fora dos currículos formais de ensino. As causas para este grave 

problema são inúmeras, mas concentram-se na incapacidade dos professores em conquistar o 

interesse dos alunos, pois o mesmo utiliza métodos de ensino não compatíveis para sua realidade 

educacional baseando-se em metodologias de ensino tradicionais menos atrativas e eficazes, não 

facilitando o processo de ensino-aprendizagem. Diante dessas circunstâncias, este trabalho propõe 

a utilização de métodos lúdicos como estratégia para o ensino de Astronomia, mais 

especificamente analisa as possibilidades de construção de jogos através de um aplicativo do 

Microsoft Office direcionado à criação de apresentações, o Power Point. Neste trabalho 

apresentaremos a produção de dois jogos educativos tipo Quiz, e suas possibilidades de uso em 

espaço não formal de ensino que avaliam temas como formação, estruturas das galáxias e do 

Sistema Solar, origem do Universo, constelações, etc. A utilização de jogos educativos digitais em 

sala de aula apresenta excelentes resultados como, por exemplo, uma maior interação e 

participação da turma com os conteúdos, bem como relevante entusiasmo com o uso da 

tecnologia em novos ambientes de aprendizagem. Neste sentido, utilizar o jogo na educação 

significa transportar para o campo do ensino-aprendizagem condições para maximizar a 

construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de 

iniciação e ação ativa e motivadora. Ainda podemos considerar que a utilização do jogo 

potencializa a exploração e a construção do conhecimento, por contar com a motivação interna, 

típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a influência de 

parceiros, bem como sistematização de conceitos em outras situações que não jogos.  

Palavras-chave: Jogos Digitais Educativos, Astronomia, Estratégias de Ensino, Contextualização.  
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O ENSINO DA ASTRONOMIA, CIÊNCIAS E LITERATURA 
ENTRELAÇADO PELA FICÇÃO CIENTÍFICA 

Antonio Manoel Pereira Vila Nova Costa 

Universidade Estadual de Feira de Santana / ampercosta@gmail.com 

RESUMO 

Este trabalho é a semente de um projeto que visa diminuir a falta de interesse dos alunos do 

Ensino Médio pela Literatura Científica e pelas Ciências Exatas, que de acordo com os últimos 

marcadores de ensino-aprendizado, aplicados no Brasil, tem se mostrado muito abaixo das 

expectativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), revelando 

assim uma juventude apática aos conhecimentos científicos. Para tentar diminuir essa apatia, será 

proposto o uso de ficção científica nos livros e filmes, aqui sugeridos, como elementos motivadores 

para o aprendizado de Astronomia e Ciências Exatas, além de estimular a produção textual através 

da criação de contos de ficção com base nos conhecimentos científicos, em especial saberes físicos 

e astronômicos. 

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

O presente trabalho apresenta uma proposta de montagem de kits didáticos por meio de oficinas, 

as quais darão suporte a professores interessados na implantação de uma sala ambiente de 

Astronomia. Para isso, as oficinas acontecerão durante as aulas e serão divididas em temas, os 

quais estarão atrelados ao andamento dos conteúdos das aulas de Ciências, numa tentativa de 

abordar os conceitos científicos através da perspectiva da Astronomia, objetivando intervir na 

forma de como as aulas são conduzidas, refletindo, portanto, a necessidade de melhor explorar e 

otimizar o espaço da sala de aula, uma vez que o modelo existente está obsoleto diante de tantas 

mudanças que ocorrem na sociedade. Dessa forma, para realização de cada oficina, se faz 

necessário uma junção de metodologias educacionais, tais como: a experimentação, apresentação 

de vídeos e leituras de artigos, sendo as últimas de caráter científico. 

Palavras-chaves: Oficina de Astronomia, Interdisciplinaridade, Sala Ambiente. 
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O ENSINO DAS FASES DA LUA E A APRENDIZAGEM 

BASEADA EM PROBLEMAS 
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RESUMO 

O senso comum no que tange às fases da Lua como sendo as quatro mais conhecidas (Nova, 

Cheia, Minguante e Crescente) permanece e são corroboradas por kits didáticos que exploram as 

quatro fases principais. O objetivo deste trabalho foi utilizar uma nova proposta de kit didático, 

apoiada na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e foi aplicada com alunos de graduação 

em uma Faculdade de Salvador (BA). Pretendemos, portanto, apresentar uma atividade aplicada a 

alunos de graduação que utiliza um kit para ensino das fases da Lua, sob uma abordagem da ABP. 

Com um experimento simples e a condução das etapas metodológicas (que serão descritas na 

apresentação), verificou-se que sob situações específicas e utilizando as representações 

(referentes) adequadas, os alunos desenvolveram a compreensão de que não apenas existem 

quatro fases, mas que a Lua apresenta diversas fases nos seus 29,5 dias de volta completa em 

torno da Terra. Além disso, os mesmos construíram kits específicos que visam o ensino do tema a 

alunos de ensino fundamental e ensino médio, o que promoveu a aprendizagem, bem como a 

inserção dos mesmos em um contexto social, uma vez que os kits construídos foram doados a 

uma escola municipal de Salvador e será utilizado pelos professores e alunos da mesma. Isto 

mostrou ser a ABP uma importante metodologia a ser aplicada, tendo validado os resultados da 

pesquisa na proposta aqui inserida.  

Palavras-chave: Fases da Lua, TCC, Kit de ensino, ABP. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo estudar algumas transferências orbitais inversa de satélites 

artificiais a partir da sua órbita inicial, transferindo-o para uma altitude de reentrada. Para isto 

serão utilizados três métodos conhecidos na literatura: 1) transferência entre órbitas circulares 

através de uma trajetória elíptica conhecida como Modelo de Hohmann, 2) transferência entre 

órbitas circulares através de duas trajetórias elípticas, conhecida como Modelo Bielíptico e 3) 

transferências entre órbitas elípticas conhecidas como Modelo de Breakwell (Chobotov, 2002). 

Estes modelos se caracterizam por apresentar transferências ótimas (modelo ideal), transferindo 

um satélite em tempo mínimo com maior consumo de combustível a partir de uma órbita inferior 

para uma órbita superior (elevação orbital), aplicando “thrusts” ou Δv's, na mesma direção do 

movimento. Para alcançar a altitude de reentrada (~100 km), se propõe inverter o processo de 

transferência orbital (transferência inversa), aplicando “thrusts” no sentido contrário ao movimento 

com o objetivo de reduzir a órbita (decaimento orbital), isto é, transferir o satélite de uma altitude 

superior para uma órbita inferior, no nosso caso, para uma altitude de reentrada. Neste trabalho, 

são considerados os efeitos devido ao arrasto atmosférico, principalmente em baixa altitude, 

através do modelo Jachia 77 (entre 90 e 2000 km) implementado numericamente por  por Carrara 

et al. (INPE). Com as transferências orbitais inversas é possível conduzir os satélites inutilizados 

(lixo espacial) a uma posição em sua óbita onde se inicia a reentrada controlada, pois os mesmos 

ainda possuem uma reserva de combustível. Dessa forma, antes que haja a queima ou a perda do 

controle, estima-se a região de impacto de modo a evitar que caiam em regiões habitadas.  

Palavras-chave: Transferência Orbital Inversa, Decaimento Orbital, Lixo Espacial. 
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RESUMO 

O movimento aparente do Sol é uma concepção reconhecida pelos estudantes, que se dedicam a 

entender a mecânica celeste discutida nas salas de aula, principalmente nas turmas do primeiro 

ano do ensino básico. A presente contribuição traz a proposta da observação do movimento 

aparente do Sol, através da delineação dos pontos marcados da sombra horizontal de um gnômon 

vertical, como também, dos pontos marcados da sombra vertical de uma haste erguida 

verticalmente, conhecida como staff. Temos ainda um terceiro método que será utilizado para 

observação do movimento aparente do Sol, é a projeção da imagem do astro, utilizando uma 

luneta ou uma câmara escura para o mesmo fim. Este projeto está sendo executado com a 

participação ativa de estudantes do primeiro ano do ensino médio, na disciplina de Física, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Vitória da Conquista – BA. Espera-se que 

ao final do projeto os estudantes possam interagir com o estudo da Astronomia; descrevendo o 

movimento aparente do Sol e suas consequências, reconhecendo os pontos cardeais através da 

delineação do analema solar descrito e entender o ciclo anual das estações a partir de observações 

astronômicas a olho nu. 

Palavras-chave: Movimento aparente do Sol; gnômon; observações astronômicas.  
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O ENSINO DE QUÍMICA COM BASE NA FORMAÇÃO DOS ELEMENTOS 
QUÍMICOS: UMA ANÁLISE DE MATERIAL DIDÁTICO DISPONÍVEL 

NA WEB 
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RESUMO 

Segundo Hetem (2012) nos últimos anos houve um aumento significativo no interesse da 

comunidade científica a aperfeiçoamentos de metodologias educacionais. Para tanto a astronomia 

começou a ser amplamente aplicada na pesquisa científica e no ensino de ciências naturais. A 

astronomia devido ao seu caráter interdisciplinar consegue convergir entre as áreas, podendo se 

correlacionar com a química. Deste modo ao utilizar as investigações e conceitos da astronomia 

para explicar conteúdos da química às aulas se adequam aos pressupostos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) na qual recomendam que o ensino de química se relacione com 

outras ciências, formando assim cidadãos mais críticos e sociáveis com a realidade em que vivem 

(BENITE, 2011). Seguindo essa vertente foram criados mecanismos para facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem na qual estão sendo muito utilizados vídeos, cartilhas e jogos com o 

intuído de por meio do lúdico desenvolver a espontaneidade e auxiliar na construção de novas 

descobertas (VICTOR, 2012). Este trabalho consistiu em uma análise qualitativa de três materiais 

didáticos disponíveis na web, na perspectiva da viabilidade de utilização desses materiais por 

professores no ensino médio na abordagem da Astronomia em paralelo com a Química. Os 

episódios áudio visuais intitulados respectivamente “Gênesis dos Elementos Químicos 1 e 2”, do 

programa “Tudo se transforma” e uma cartilha intitulada “RockStar e a origem do metal”. Os 

materiais são direcionados ao 1° ano do ensino médio e foram produzidos pela PUC Rio em 

parceria com o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. As produções audiovisuais são acompanhadas de guias didáticos 

para o professor que apresentam tópicos que podem ser trabalhados durante a utilização do 

recurso. Os materiais apresentados acima têm como propostas pedagógicas apresentar os 

componentes curriculares aos alunos do ensino médio de forma mais atrativa e produtiva, por 

meio da interdisciplinaridade e ferramentas externas que não sejam somente os livros didáticos 

para despertar o interesse e o conhecimento. Pedagogicamente, os vídeos analisados são 

propostas concretas para serem desenvolvidas pelos docentes no ensino médio, podendo ser 

trabalhado baseando-se em conceitos e métodos históricos, físicos e químicos. Assim, se apresenta 

como uma ferramenta que permite acesso ao conhecimento pelo viés da tecnologia, com o intuito 

de estimular e auxiliar a construção de um conhecimento científico e crítico, influenciando 

positivamente o processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Astronomia, Ensino de Ciências, Caráter Interdisciplinar, Lúdico.  
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RESUMO 

As políticas de divulgação e popularização da ciência tem sofrido grande incentivo nos últimos 

anos. Basta uma busca em sites das agências de fomento para perceber que essas ações têm sido 

incentivadas como uma forma complementar ao espaço escolar padrão, bem como uma ação que 

contribui no processo de alfabetização científica do público geral. Alinhado com esse pensamento 

foi inaugurado no IFBA – Campus Ilhéus no ano de 2014 o projeto Ciência Interativa (CI), como 

uma forma de somar esforços a outras ações de mesma natureza que ocorrem na região a 

exemplo do Caminhão com Ciência e Observatório Astronômico da UESC. Assim, a proposta deste 

trabalho é apresentar uma análise descritiva do CI tomando como ponto de partida a exposição 

realizada no ano de 2016 durante o calendário da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Para 

a exposição em análise destacamos a presença de quatro espaços de visitação, agregando 

experimentos de física, química, biologia e um de interação e jogos matemáticos. Todos os 

experimentos e atividades propostas para a mostra do projeto partem de uma reflexão preliminar, 

vislumbrando o potencial dessas atividades para interação do público, a possibilidade de 

construção de conceitos partindo de um conhecimento prévio trazido pelo visitante, bem como 

proporcionar um espaço lúdico, onde o visitante possa aprender ciência de uma forma 

descontraída, sem deixar de lado o tratamento dos conceitos e fenômenos envolvidos. Desse 

modo, embora existam lacunas teóricas a respeito da atuação e eficácia dos museus e centros no 

ensino de ciências, como é o caso do CI, e sua relação com a educação escolar padrão. As 

reflexões elencadas através da observação da nossa mostra científica justificam o aumento no 

número de projetos que coadune com esses objetivos, uma vez que os mesmos tem despertado o 

aspecto motivacional sobre áreas de conhecimento que historicamente experimentam rejeição de 

grande parte de jovens e adolescentes em idade escolar. Algo que apresenta reflexos, sobretudo, 

nos resultados de avaliações em ciências da natureza e matemática nos seus diversos níveis. 
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RESUMO 

Os espaços de educação não formal, sobretudo os centros e museus de ciência vem aparecendo 

como um importante meio de disseminar e incentivar os alunos no estudo de temas ligados a 

ciência e tecnologia. No que tange as disciplinas de física, química e biologia diversos autores têm 

reforçado a ideia de que essas iniciativas têm conseguido recuperar a motivação dos estudantes e 

por consequência uma melhora no seu aprendizado tem sido o primeiro resultado evidente. 

Pensando nesse potencial foi criado em 2014 no Instituto Federal da Bahia/Campus Ilhéus o 

projeto “Ciência Interativa” agregando como meta ser um importante veículo de divulgação e 

popularização da ciência no sul Bahia. Nessa conjuntura, o presente trabalho faz uma análise 

sobre experimentos da área de física que foram construídos com o intuito de serem agregados às 

exposições do projeto, a exemplo do holograma 3D (com o uso de smartphone ou tablet), discos 

de ilusão de óptica, vórtice, giroscópios e exibições que demonstram propriedades de materiais 

magnéticos. Para além da construção, destacamos pontos que colocam estes experimentos como 

promissores para uma exposição científica, evidenciando os conceitos físicos, intervenções que o 

monitor pode fazer na abordagem do público-visitante e os ganhos conceituais que eles remetem 

para quem interage com o mesmo. Acreditamos que essas reflexões iniciais permitam destacar 

critérios para pesquisas mais elaboradas a respeito da atuação dos museus e centros no ensino de 

ciências e sua relação com o espaço escolar formal. Ademais, vamos à direção de incentivar o 

fomento de políticas de popularização da ciência que são de extrema importância na melhoria da 

educação em ciências no Brasil. 

Palavras-Chave: Espaços de Educação não formal; Divulgação Científica; Ciência Interativa. 
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RESUMO 

Numa tradução livre astronomia e astrologia são sinônimas, mas as semelhanças param por aí. 

Não sabemos ao certo quando a astronomia surgiu, mas as evidências nos mostram que suas 

origens se fundem com a civilização. Desde que o homem viu a necessidade prática de estabelecer 

um calendário ordenado, o estudo e a observação do céu passaram a ser necessários, e é por isso 

que todos os povos da antiguidade detinham um conjunto de conhecimentos astronômicos. As 

pesquisas mostram que o homem sempre fez uso de observações do céu para poder organizar 

suas vidas, medir o tempo, prever acontecimentos cíclicos ou periódicos, orientações auspiciosas 

para futuras atividades e até mesmo com o intuito religioso. A associação de fatos cotidianos da 

vida humana aos fenômenos celestes deu a estes estudos uma importância muito grande ligada à 

previsão dos destinos humanos, assim nasce à astrologia. A astrologia é uma pseudociência que 

foi muito utilizada entre os egípcios, desenvolvida pelos gregos e, sobretudo no Império Romano. 

Por volta do terceiro milênio a.C. a astrologia e a astronomia ainda eram uma só, uma vez que as 

mesmas pessoas que faziam as observações para estudos astronômicos eram as mesmas que 

faziam previsões astrológicas “diversas”. Pela precariedade e falta de tecnologia da épocaa 

separação destas áreas ainda não tinha se mostrado necessária, até porque a religião tinha grande 

força de intervenção nesses estudos, por isso por muitos séculos a astrologia e astronomia ficaram 

atreladas. Não se sabe qual das duas áreas é mais antiga, mas o que pode-se afirmar é que a 

astronomia por muito tempo foi dependente da astrologia. O trabalho aborda a interação e 

dependência desde o inicio entre astronomia e astrologia e como, com a revolução científica, a 

distância entre elas começa a aumentar chegando a irremediável separação. 

Palavras-chave: Astrologia, Astronomia, Pseudociência, Astronomia e Astrologia. 
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1IFBA Ilhéus / camilabornai@gmail.com, 2UESC / albriba@gmail.com 

RESUMO 

Assim como nosso planeta pertence ao sistema solar e o sistema solar pertence a uma galáxia, a 

Via Láctea pertence a um grupo de galáxias. Em geral, as galáxias não estão sozinhas no Universo, 

pois fazem parte de sistemas que podem ser classificados como grandes, os chamados 

aglomerados, ou podem ser pequenos, quando são chamados de grupos. O estudo de 

aglomerados requer levantamentos de dados suficientemente extensos para que seja possível 

examiná-lo do ponto de vista físico. Contudo um aglomerado observado possui objetos que podem 

ou não fazer parte do aglomerado físico. Neste trabalho, está em curso a remoção de objetos 

considerados intrusos de uma amostra composta por 50 aglomerados, a partir de dados oriundos 

do banco de dados de livre acesso do Sloan Digital Sky Survey (SDSS), visando uma análise 

subsequente de efeitos do ambiente dos aglomerados sobre suas galáxias-membro. Para fazer 

essa identificação dos objetos até o presente momento foi utilizado o método de Yahil e Vidal 

(1977) conhecido por 3σ-clipping, que tem como base a estimativa da velocidade de escape de um 

objeto em função do raio do aglomerado. A contaminação de amostras de galáxias em 

aglomerados se dá por galáxias localizadas no plano da frente (foreground) e de fundo 

(backgroung) do céu. Não se pode julgar a priori quais das galáxias encontradas perto do 

aglomerado no espaço projetado estão ligadas ao mesmo. As galáxias que não estão ligadas ao 

aglomerado comprometem as estimativas de suas propriedades, como a sua massa, densidade e 

dispersão de velocidades. O método de Yahil e Vidal (1977) é aplicado por meio do R, um software 

livre que é tanto uma linguagem quanto um ambiente de desenvolvimento de operações de 

estatística computacionais e gráficas. A distribuição de velocidades das galáxias membro de um 

aglomerado, se este se encontra em equilíbrio, tendem a se apresentar como curvas gaussianas 

(desde que o mesmo esteja em equilíbrio), possuindo então dois parâmetros: a média µ e o desvio 

padrão σ. O método 3σ clipping consiste em eliminar gradativamente os objetos que estejam fora 

do intervalo de 3 vezes o desvio padrão, 3σ, repetidas vezes até que o número de galáxias que 

estão além de 3σ seja igual a 0. O resultado da remoção dos outliers pode ser apresentado de 

duas formas: (i) podemos visualizar no céu quais são os objetos que pertencem ou não ao 

aglomerado; ou (ii) através do histograma de distribuição de velocidade. Ao aplicarmos o método 

de Yahil e Vidal (1977) ao aglomerado 706 do SDSS DR 4, constatamos que 20% (29 em 144) dos 

objetos presentes na amostra inicial não pertenciam àquele grupo, um número significativo ao 

ponto de comprometer uma futura análise desse aglomerado em estudos, o que deixa claro a 

importância da remoção dos outliers. Devido à eficácia da aplicação do método nesta amostra, 

podemos concluir que a aplicação do mesmo para os outros aglomerados previstos será dada de 

forma satisfatória, ainda que esse método tenha um algoritmo simples, pois foi um dos primeiros a 

surgir. 

Palavras-chave: Galáxias, Catálogos, Outliers. 
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O OLHO HUMANO: A RELAÇÃO ENTRE A FÍSICA E A FOTOGRAFIA 

Arthur Jardim Gonçalves¹ e Elcimar Pessoa Rocha²                                                                            

¹ IFBA Campus Eunápolis/Curso Técnico Integrado em Edificações / reecs_jardim@outlook.com 
² IFBA Campus Eunápolis/GEPeFis / elcimar@ifba.edu.br 

RESUMO 

O olho é uma das ferramentas mais complexas e detalhadas do organismo humano, com muitos 

componentes, onde cada um tem uma função específica, desenvolvidos para que enxerguemos 

bem mesmo em ambientes com ampla diferença de intensidades de luz (High Dynamic Range). 

Mesmo com um sistema tão desenvolvido como o ocular, os humanos sentiam a necessidade de 

enxergar além do que os olhos poderiam alcançar. Por volta de 350 a.C. temos o primeiro relato 

de uma câmera fotográfica rudimentar, Aristóteles criou um método para observar eclipses solares 

sem prejudicar a visão: a câmara escura. Com um pequeno furo feito numa caixa, por onde a luz 

passava e a imagem se formava no interior da caixa. Ao longo do tempo as câmaras escuras 

foram se desenvolvendo até o nível tecnológico que temos hoje nas câmeras fotográficas digitais. 

Neste trabalho mostramos que cada componente das câmeras fotográficas está relacionada com 

componentes equivalente dos olhos. Essa relação, neste trabalho, foi observada sempre do ponto 

de vista científico, em especial da física. Os sensores fotográficos, por exemplo, atuam como a 

retina e o nervo óptico como os condutores do sinal/informação coletado nos olhos. O sensor 

fotográfico capta a luz, e, utilizando o princípio do efeito fotoelétrico, converte os fótons captados 

em correntes elétricas, que por sua vez são interpretadas por um processador. Nos olhos esses 

fótons são captados pelos cones e bastonetes, células presentes na retina, as informações são 

convertidas em impulsos elétricos e enviados para interpretação no cérebro. Utilizando conceitos 

básicos de óptica, também, foram analisadas algumas anomalias da visão (como miopia, 

astigmatismo entre outras) e como elas afetam o sistema ocular. O intuito é mostrar como 

doenças oculares afetam a formação da imagem ou a captação da luz. Analisamos o 

desenvolvimento da máquina fotográfica, visando se igualar ou superar o potencial do olho. Foi 

levado em conta como essa câmera está relacionada com o olho. Da comparação entre o olho e a 

câmera vemos todas as similaridades entre ambos e que boa parte dos elementos e princípios 

básicos do seu funcionamento podem ser explicados utilizando princípios científicos básicos, 

principalmente os da física.  

Palavras-chave: Fotografia, Ensino de física, Ensino de Ciências. 
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USANDO A FÍSICA PARA ENTENDER AS VÁRIAVEIS BÁSICAS DA 
FOTOGRAFIA 

Jamile Santos Lima¹, Micaely Scalfoni Ferrari² e Elcimar Pessoa Rocha³ 

¹ IFBA Campus Eunápolis, Curso Técnico Integrado em Informática / jamylle_lima@hotmail.com 
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RESUMO 

A fotografia é o processo que nos permite registrar e produzir imagens. Entender os 

princípios físicos por trás das variáveis da fotografia é algo altamente importante para  sua 

melhor compreensão técnica. Alguns desses elementos que interferem nestas variáveis 

são: a distância focal, distância entre o centro óptico e o sensor, que na prática interfere 

no ângulo de visão que a lente consegue nos mostrar; a abertura do diafragma, pois 

aumentar ou diminuir essa abertura implica em deixar passar mais ou menos luz, 

interferindo na profundidade de campo, que é a região onde os objetos estão em foco; o 

ISO, já que alterá-lo significa colocar uma maior ou menor sensibilidade à luz captada; a 

velocidade do obturador, que significa o tempo no qual o obturador fica aberto e define a 

quantidade de luz total que vai chegar ao sensor. Assim vemos como a fotografia caminha 

junto com a física, e que para uma total compreensão da primeira é necessário entender 

os conceitos físicos envolvidos. Desta forma, este trabalho mostra que é possível 

compreender as variáveis da fotografia a partir de conceitos físicos básicos, como óptica e 

princípios de conservação, sem desmerecer nem excluir toda a parte artística e visão 

crítica por trás da fotografia como arte. Foram adicionados somente elementos técnicos 

para uma melhor utilização do aparelho (câmera fotográfica) que só somará aos 

elementos artísticos.  

Palavras-chave: Variáveis da Fotografia, Câmera Fotográfica, Ensino de Física. 
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GUIA PRÁTICO PARA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E 
AERONÁUTICA, DIRECIONADO AOS ESTUDANTES DA REDE IFBA 

Victor Borges Pereira1, Fernando Soares de Santana1 e Flávio de Jesus Costa3 

1Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis / victor.ifba.info@gmail.com 
2Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis / fernando.feer.10.11.12.13@gmail.com 

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

RESUMO 

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Aeronáutica (OBA) é um evento destinado às escolas 

públicas e privadas do Brasil, despertando, sobretudo, nos jovens estudantes o interesse em 

astronomia e Aeronáutica, como também, ciências afins. No presente trabalho apresentamos o 

desenvolvimento de uma plataforma virtual, em fase teste, dotada de um específico banco de 

dados: provas por nível de escolaridade (desde o primeiro ano do ensino fundamental ao último do 

ensino médio), questões separadas por temáticas e o desempenho em simulações. Além de 

promover ao usuário uma boa alternativa de estudos e um ambiente lúdico e prático, pretendemos 

fortalecer, por meio dessa iniciativa, a difusão e popularização da ciência, em especial, a 

astronomia. 

Palavras-chave: OBA, astronomia, aeronáutica. 
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O ESTUDO DA INFLUÊNCIA SOLAR NOS PLANETAS VOLTADO PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

Isabela de Freitas Maia1, Jheniffer Kelly Santos Silva2, 
Flávio de Jesus Costa3 e Dione Lívia Lima Barbosa4 
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4 Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis / dionelivia@hotmail.com 

RESUMO 

O Sistema Solar é um conjunto constituído por todos os objetos celestes que estão sob o domínio 

do Sol, o qual é a fonte de energia dominante deste sistema. No presente trabalho, buscaremos 

explicar para pessoas com deficiência visual a influência dessa energia sobre os planetas do 

Sistema Solar, bem como suas propriedades físicas, por meio da confecção de uma maquete 

utilizando materiais alternativos.  Através deste método, pessoas com essa necessidade específica 

terão a oportunidade de compreender e explorar outros referenciais perceptivos, a fim de guardar 

na memória informações sobre o Universo.  

Palavras-chave: Maquete, Deficiência e Sistema Solar. 
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SIMULAÇÃO DOS MISTÉRIOS DO UNIVERSO POR MEIO 
DE UMA TELA POLARIZADA 

Samuel Buzeli Santos1, Stephane Araújo Nascimento2, Mateus Rampinelli Carvalho3, 
Flávio de Jesus Costa4 
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RESUMO 

Sabe-se que o universo possui uma infinidade de mistérios a serem desvendados e que despertam 

a curiosidade de cada um que por eles se interessam. Neste trabalho apresentamos uma forma 

didática, bastante simples, que facilitaria o processo de ensino-aprendizagem e exploratório dos 

cosmos. A nossa metodologia consiste reproduzir imagens por meio de um monitor LCD (sem sua 

tela polarizada), somente visualizadas, a partir de uma tela polarizadora que filtra os raios de luz 

emitidos. Assim sendo, elaboramos uma espécie de “Explorador dos mistérios do universo”, 

representada por uma tela polarizadora (retirada do monitor) acoplada numa lupa. As imagens 

reproduzidas são ordenadas por meio de um software de acesso remoto, controladas via 

smartphone, permitindo que o usuário realize sua inspeção e aguce seu fascínio a cerca dos 

enigmas presentes no universo. 

Palavras-chave: Polarizador, Universo, Astronomia, Mistérios. 
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TUTORIAL DIDÁTICO: SISTEMA TERRA-LUA-SOL  CONTRUÍDO A 
PARTIR DE PAPELÃO 

Nathanael Guimarães da Silva 

1Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis / Nathanaelgs@hotmail.com 

RESUMO 

Ao longo dos anos, o homem sempre considerou o universo um ambiente exploratório e 

enigmático. Entender os seus vários fenômenos representa compreender ainda mais acerca do 

mundo ao nosso redor. Dentre estes fenômenos, restringimos ao universo local, a análise do 

tempo (dia, mês e ano), e neles, as estações terrestres, previamente previstas por diversos 

calendários, como também outros efeitos: as marés, o dia e noite, dentre outros. Apresentamos, 

neste trabalho, um manual informativo de como confeccionar uma maquete do sistema Terra-Lua-

Sol, feita por materiais de baixo custo, essencialmente constituído por papelão. Assim, buscamos 

fortalecer alternativas que suprem a necessidade da relação ensino-aprendizagem das escolas 

públicas.  

Palavras-chave: Sistema Terra-Lua-Sol, Astronomia. 
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1Instituto Federal da Bahia – Campus Eunápolis / karla.diaslima.10@gmail.com 
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RESUMO 

Ao longo do tempo a humanidade sempre teve curiosidade a respeito do universo: por que as 

estrelas possuem determinadas configurações? Por que alguns planetas podem ser visualizados 

em determinadas épocas do ano? Como entender o sol e suas propriedades? E a Lua? Neste 

trabalho propomos uma análise sobre alguns fenômenos da natureza correlacionados com a 

astronomia, tais como: efeitos de marés, estações do ano, navegação astronômica, dentre outros. 

Assim, propomos uma temática interdisciplinar que promove o entendimento de fenômenos 

ambientais associados a mais antiga entre todas as ciências: a astronomia.  

Palavras-chave: Meio Ambiente, Astronomia, Sol, Lua. 
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RESUMO 

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

daqueles que desenvolvem curiosidade, ou até mesmo certo desejo por astronomia, fica perdido 

por onde começar, e muitos destes acabam se frustrando ao começar pelo “jeito errado”. Nesta 

sala temática desenvolvemos um esquema didático e dinâmico para auxiliar os curiosos a adentrar 

no maravilhoso mundo astronômico, e assim evitar possíveis frustações, dando-lhes instruções 

básicas para o conhecimento inicial à astronomia, aprendendo a observar o céu a olho nu e 

identificando os mais variados tipos de astros. 

Palavras-chave: Iniciante, Astronomia, Sala Temática. 
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REGISTRO JASTRO 2017 – DIA 17/05 

 

Foto 1 – Mesa de abertura do evento composta pelo Prof. Dr. Jaime do Santos Filho (Diretor Geral), Prof. 

Dr. Manoel Nunes Cavalcanti Júnior  (Diretor de Ensino), Prof. Dr. Alberto dos Santos Rebouças (Coordenação 
de Pesquisa e Extensão), Prof. Dr. Paulo César da Rocha Poppe  (Diretor do Observatório Astronômico 

Antares) e Profa. Dra. Selma Rozane Veira (Coordenação do Evento). 
 

 

Foto 2 – Palestra de abertura com o Prof. Dr. Alan Alves Brito (UFRGS). 
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REGISTRO JASTRO 2017 – DIA 18/05 

 

Foto 3 – Palestra de abertura com o Prof. Me. Milton S. A. Barbosa Leão (FAINOR/VC) 

 

 

Foto 4 – Sessão comunicação oral. 
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REGISTRO JASTRO 2017 – DIA 18/05 

 

Foto 5 – Palestra com o Prof. Marildo G. Pereira (UEFS). 

 

 

Foto 6 – Alunos de Minas Gerais – visita ao planetário. 
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REGISTRO JASTRO 2017 – DIA 19/05 

 

Foto 7 – Oficina com a Profa. Vera Martin (UEFS). 

 

 

Foto 8 – Alunos e Professores do Colégio Estadual Vilas Boas Moreira. 
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REGISTRO JASTRO 2017 – DIA 19/05 

 

Foto 9 – Planetário e alguns visitantes. 

 

 

Foto 10 – Sessão de Pôsteres – apresentação de trabalhos. 
 

 

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

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