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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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OS MISTÉRIOS DO KEPLER 186-F: PLANETA
HABITÁVEL?
E. P. C. Brito [PQ]1 | M. S. S. Martins [EA]2 | W. G. Paulino [EA]3

RESUMO
Este presente artigo pretende apresentar e discutir os dados coletados
através de estudo realizados por professor e alunos do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), Campus
Belo Jardim. A temática escolhida foi o planeta, chamado Kepler 186F, recentemente descoberto por astrônomos. O planeta parece ter
características bastante semelhantes a nosso planeta Terra, como o
solo, condições climáticas, rotação, atmosfera e até a possibilidade de
ter água na forma líquida. Desta forma, nosso grupo decidiu se dedicar
diante desta temática tão contemporânea e conhecer mais sobre as
características deste planeta recém-descoberto. Percebemos que a
astronomia tem um forte potencial motivador entre os jovens, e que
isto pode ser um ponto de partida para conquistá-los para conteúdos
físicos e científicos. Também entendemos que a ideia de existir
um possível “planeta habitável”, parece ser uma temática bastante
interessante que aguça a curiosidade da população há várias gerações.
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THE MYSTERIES OF KEPLER 186-F:
HABITABLE PLANET?
ABSTRACT
This present article aims to present and discuss the data collected
through the study conducted by teacher and students at the Federal
Institute of Education, Science and Technology of Pernambuco
(OPSI), Belo Garden Campus. The theme was chosen planet, called
Kepler-F 186, recently discovered by astronomers. The planet seems
to have very similar characteristics to our planet Earth, such as soil,
climate conditions, rotation, atmosphere and even the possibility of
having liquid water. Thus, our group decided to focus on this very
contemporary theme and learn more about the features of this newly
discovered planet. We realize that astronomy has a strong motivating
potential among young people, and that this can be a starting point to
win them to physical and scientific content. We also understand that
the idea can be a “habitable planet”, seems to be a very interesting
topic that whets the curiosity of people for generations.
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INTRODUÇÃO
Muito recentemente, após episódios de eclipses e de oposição
do planeta Marte, foi posto para a sociedade, a descoberta de um
planeta fora do sistema solar que tem grandes possibilidades de ser
semelhante ao planeta Terra. Partindo desta inspiração, voltamos
nossos olhares para o estudo destas informações e tivemos a ideia de
publicar nossa compreensão para demais pessoas do meio estudantil
e acadêmico.
Nosso grupo de pesquisa, responsável por este trabalho, vem sendo
desenvolvido de forma espontânea no âmbito do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) - Campus
Belo Jardim. Entre os diversos interesses da equipe formada pela
professora de física e alunos do ensino médio da escola, a astronomia
vem despertando interesses mútuos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização deste trabalho, iniciamos nossa procura utilizando
os site “Google” e “Google Acadêmico” digitando inicialmente
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O universo é consideravelmente misterioso e o homem assume
seu pequeno conhecimento diante deste infinito meio. Grandes
investimentos são feitos por todo o mundo em buscas de previsões
e novos conhecimentos com relação a esta imensa área ainda
desconhecida. Não é de hoje que os mistérios do universo vêm
movendo discussões, pesquisas e crenças ao longo de todo o mundo.
No último dia 17 de Abril (2014) uma notícia bastante interessante
foi lançada a público sobre um possível exoplaneta habitável. As
notícias destacavam principalmente a possibilidade de vida neste
novo planeta, segundo uma destes informes, a existência de vida fora
da Terra, um dos maiores mistérios para os seres humanos, nunca
esteve tão próxima de se confirmar. Cientistas anunciaram nesta
quinta-feira, 17, a descoberta do primeiro planeta fora do sistema
solar de tamanho similar ao da Terra e onde pode haver água em
estado líquido na superfície. Isso significa que o planeta pode ser
habitável (REOLOM, 2014, p.1).

os termos “planeta novo”, “planeta semelhante à terra”, “planeta
descoberto” e “KEPLER 186-F”, entre outros termos. Na página do
“Google Acadêmico”, apenas foram encontrados artigos em línguas
estrangeiras e de difícil compreensão para o nosso grupo. Dedicamos
nossos estudos aos trabalhos encontrados através da ferramenta de
busca “Google”, onde encontramos diversas informações noticiadas
em revistas e jornais on-line.
Como critério de escolha das referências, adotamos os seguintes
passos: Primeiro, elegemos as informações que de fato se tratavam
ao Kepler 186-F, e depois procuramos identificar se a referência
se tratava de instituições que possuíam prestigio na sociedade.
Assim, após uma intensa reflexão e leitura dos textos encontrados,
selecionamos cinco referencias, que de uma forma geral, se trata
notícias de revistas eletrônicas. Sabemos da preferência acadêmica
por publicações em revistas e anais de eventos científicos, porém
devido ao fato deste tema ser expressivamente recente, há ainda
pouca literatura científica sobre o tema.
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Nosso grupo dedicou-se a leitura exaustiva das referências elegidas
buscando achar semelhanças e divergência nas informações sobre o
Kepler 186-F. Seguimos em nossa revisão literária sobre este tema
contemporâneo da astronomia e os resultados e discussões serão
apresentadas na seção seguinte.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No último dia 17 de Abril, astrônomos descobriram um novo planeta
fora do sistema solar, que seria o primeiro exoplaneta encontrado em
zona habitável de outra estrela (ANDRADE, 2014). São chamados de
exoplanetas, aqueles planetas que orbitam em uma estrela qualquer
que não seja o Sol. O achado foi publicado pela revista Science, que
entre outras informações, afirma que o Kleper 186-F, foi encontrado
orbitando uma estrela anã vermelha chamada Kepler-186, daí que se
deu o seu nome de batismo.
A NASA (National Aeronautics and Space Administration), que
corresponde ao grande centro de pesquisas espaciais do planeta,

lançou ao espaço em 2009 um telescópio espacial chamado “Kepler”
(figura 1), com o objetivo de detectar mais de 150 mil estrelas
semelhantes ao Sol que estariam localizadas em constelações
próximas da Terra (VEJA, 2014).

Figura 1: O telescópio espacial Kepler. Créditos da imagem: NASA. Disponível em: <http://cometaszone.blogspot.
com.br/2010/04/sonda-kepler-observa-nuvem-de-oort.html>.
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Segundo o texto disposto na página eletrônica da NASA, esta
ferramenta espacial, age, “simultaneamente e, continuamente vem
medindo o brilho de mais de 150.000 estrelas, é a primeira missão da
NASA capaz de detectar planetas do tamanho da Terra em torno de
estrelas como o nosso sol” (JOHNSON e HARRINGTON, 2014, p.1).
Acreditam que o Kepler 186-F (figura 2) apresenta condições
favoráveis de ter água no estado líquido, pois, orbita uma estrela
menos quente do que o Sol, estando localizado em uma zona
chamada pelos astrônomos de “temperada”, onde há probabilidades
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No início do ano de 2014, a NASA declarou publicamente que
“Kepler” havia detectado 715 novos planetas fora do sistema solar
nos últimos cinco anos. E entre tantas novas descobertas, afirmou
que quatro destes exoplanetas, apresentariam grandes potenciais
para serem habitáveis (VEJA, 2014).

da água se manter em estado líquido (VEJA, 2014). Os astrônomos
indicam como habitáveis planetas que mantêm a maior parte de sua
água em estado líquido, elemento que considerado fundamental
para a existência de vida extraterrestre.
O Kepler 186-F encontra-se num sistema estrelar situado a “490
anos-luz do Sol, com cinco planetas de tamanho próximo ao da
Terra. Contudo, só o Kepler 186-F está na zona habitável”, os demais
vizinhos, estaria muito perto da estrela mãe do sistema o qual pertence
(ANDRADE, 2014, p. 1). As estrelas anãs são diferentes do nosso
conhecido Sol, pois tem tamanho menor, possuem temperaturas
mais baixas e são mais comuns em toda a nossa galáxia. Além de
que, possuem um ciclo de vida mais longo quando comparadas a
estrelas grandes como o Sol.
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O que resulta num período de tempo muito maior para a evolução
biológica e as reações bioquímicas na sua superfície. Além disso,
as estrelas anãs como Kepler 186 tendem a ser mais ativas do que
as maiores, como o Sol, que emite mais radiação à superfície dos
planetas que orbitam ao seu redor (THE HISTORY CHANNEL
LATIN AMERICA, 2014, p.1).
O Kepler 186-F se distância dos grandes planetas gasosos em sua
galáxia, contudo, por conta da grande massa que possui (da sua
gravidade relacionada), permite o acúmulo de gás de hidrogênio e
hélio em sua atmosfera.
Outra peculiaridade do Kepler-186f (figura 2) é a sua rotação, que
se apresenta bastante parecida com a da Terra. Os outros planetas
encontrados anteriormente têm apenas uma das faces voltada
para a estrela, enquanto a outra ficaria apontada para o escuro,
apresentando assim, temperaturas pouco distribuídas ao longo de
sua extensão.
O “planeta habitável”, por sua vez, deve permitir uma temperatura
bem distribuída em sua superfície, “assim como afirma Douglas
Galante, pesquisador do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron,
em Campinas, e do Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia da USP”
(VEJA, 2014, p.1).

Outra semelhança com o nosso planeta seria a densidade. O Kepler
recém-descoberto, teria em torno de 1,1 da densidade da Terra e de
acordo com este parâmetro, é possível calcular se este possui o solo
rochoso ou não (REOLOM, 2014).

As limitações do Kepler 186-F, embora as condições sejam propícias
para a existência de vida humana, ainda vai demorar pelo menos
uma década para serem confirmadas. Segundo o texto de Reolom
(2014), “o planeta tem o tamanho certo e a temperatura certa para ter
água. Agora, se tem água, vamos ter de esperar ser medido o espectro
dele, e para isso deve levar ao menos 10 anos”, diz Oliveira Filho.
Segundo ele, esse é o tempo necessário para construir telescópios
com tecnologia adequada para fazer a medição (p.1).
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Entre os 1700 exoplanetas, aproximadamente, que já foram
detectados nos últimos 20 anos, duas dezenas deles se encontram na
chamada “zona habitável”. Porém, muitos desses planetas possuem
dimensões maiores que a da Terra, e isto dificulta fazer cálculos
de densidade para descobrir se são rochosos ou então gasosos.
Já o Kepler 186-F, estaria existindo na Constelação do Cisne e se
adequaria a categoria de “planetas rochosos como a Terra, Marte ou
Vênus” (REOLOM, 2014, p.1).
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Figura 2: O conceito do artista retrata Kepler 186-F, o primeiro validado do tamanho da Terra planeta a orbitar uma
estrela distante na zona habitável. Créditos da imagem: NASA Ames, SETI Institute, JPL-Caltech, disponível em:
<http://www.nasa.gov/ames/kepler/nasas-kepler-discovers-first-earth-size-planet-in-the-habitable-zone-of-another-star/>.

Desta forma, para os astrônomos da NASA, o KLEPER 186-F seria
um exoplaneta muito mais interessante e sua descoberta abre espaço
para diversos novos estudos visto que “esse é o planeta mais promissor

já encontrado e merece ser estudado por outras técnicas para
aprendermos melhor sobre suas características.” (ANDRADE, 2014).

CONCLUSÃO
O planeta recém-descoberto abre para o mundo novas possibilidades.
Com todas estas características semelhantes ao plameta Terra,
o Kepler 186-F motiva os astrônomos. Cada vez mais sentem
necessidade de reafirmarem todas estas descobertas, para enfim
decretar se nele é possível a vivência humana, ou não. Como vimos
no próprio texto, ainda há muito que se estudar e concluir, mas a
ideia de que nosso planeta seria o único capaz de abrigar vidas,
parece está caindo por Terra.
Embora esta descoberta ainda não tenha alcançado elevados números
de pessoas pelo mundo todo (visto que é bem recente e a maioria da
população não está estritamente atualizada cientificamente), surge
no nosso trabalho à oportunidade de aumentar esta divulgação, no
intuito de despertar a sociedade para temas tão importante como este.
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Não podemos concluir neste trabalho que o Kepler 186-F será,
daqui a 10 anos, um novo lar para os seres humano, mas através da
pesquisa que fizemos, podemos concluir que hoje há evidências reais
de um planeta com condições de densidade, temperaturas, água,
dimensões, atmosfera, rotação (entre outros) semelhante ao nosso.
Restando a nós, estudantes e pesquisadores, acompanhar a evolução
das descobertas astronômicas e divulgá-las quando necessário.
Diante deste trabalho de pesquisa, iniciado de modo natural
pelo nosso grupo de pesquisa, podemos perceber que assuntos
contemporâneos e do cotidiano são bons motivadores para a
aprendizagem de conceitos de física e de outras ciências. Nossa
equipe despertou interesse em questões de astronomia que, devido a
gama de conteúdos destinados ao ensino médio escolar, por diversas
vezes é colocado às margens dos trabalhos em sala de aula. Podemos
também indicar que este trabalho foi um momento único de
crescimento e envolvimento com a disciplina de física, despertando
em nós o interesse por outras pesquisas de mesmo gênero.
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APLICATIVO EM JAVA PARA NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA: CALCULADORA DA ALTURA DO
ASTRO
A. R. Andrade [PQ][BP]¹ | J. T. H. A. Cabral [PQ]1 | A. A. Pereira [BP]2

RESUMO
A navegação Astronômica é um método de navegação oceânica que
utiliza instrumentos não eletrônicos para determinar a posição do
navio no mar. O cronometro, o sextante e o almanaque náutico são
as ferramentas utilizadas na prática desta navegação. A utilização do
sextante para a determinação da latitude em que se navegava, exige
a consulta de tabelas do almanaque náutico para correção da altura
verdadeira do astro. Desta forma, o projeto visa o desenvolvimento
de uma ferramenta didática, utilizando a linguagem de programação
Java, para projetar uma calculadora que permita dinamizar os
cálculos das correções da altura do astro durante as aulas do curso
de Navegação Astronômica.
23
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PALAVRAS-CHAVE: Linguagem Java, Navegação Astronômica, Almanaque
náutico, Planetas.
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APPLICATION IN JAVA FOR MARITIME
NAVIGATION: CALCULATOR HEIGHT ASTRO
ABSTRACT
Astronomical Navigation is a method of ocean navigation using nonelectronic instruments to determine the ship’s position at sea. The
chronometer, sextant and nautical almanac, are the tools used in the
practice of navigation. The use of the sextant to determine latitude
where it is sailed, requires consultation of tables in the nautical almanac
for correction of the real height of the star. Thus, the project aims to
develop an educational tool using the Java programming language,
to design a calculator that allows dynamic calculations of correction
height of the star during the lessons of Astronomical Navigation.
KEY-WORDS: Java language, Astronomical Navigation, Nautical Almanac, Planets.
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INTRODUÇÃO
A habilitação marítima para conduzir embarcações esportivas
e de recreio, em caráter não profissional, é composta, segundo a
NORMAM-03, das categorias de veleiro (VLA), motonauta (MTA),
Arrais-amador (ARA), Mestre-amador (MAS) e Capitão-amador
(CPA), sendo que para a categoria CPA é necessário o conhecimento
de navegação astronômica. O Centro de Referência em Pesca e
Navegação Marítima (CRPNM) é unidade de ensino especializada
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
que visa contribuir para melhoria socioeconômica do setor de
pesca e navegação marítima por meio da formação profissional
dos pescadores, marítimos e portuários. Uma das atividades do
CRPNM é a oferta do curso de extensão em navegação marítima que
contempla todas as disciplinas de navegação marítima: costeira e
estimada, eletrônica e astronômica.

25
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Desta forma, surgiu a oportunidade de criar uma ferramenta didática
que possibilite, aos alunos de navegação do CRPNM, a rápida
verificação dos resultados dos cálculos das correções para obtenção da
altura verdadeira do astro durante as aulas da Navegação Astronômica.
A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento do
aplicativo foi a linguagem Java, que possui grandes IDE’s (Integrated
Development Environment), que são ambientes de desenvolvimento
de sistema amigáveis que auxilia no projeto e codificação do software.
Esta linguagem de programação possui diversas comunidades de
desenvolvedores no mundo, além de ser possível compartilhar códigos
e trocar informações na rede com diversas pessoas, o que facilita o
aperfeiçoamento do aplicativo. Outra vantagem da escolha do Java
foi a portabilidade do aplicativo entre ambientes computacionais
diferentes, ou seja, uma aplicação desenvolvida em Java pode funcionar
no sistema operacional Microsoft Windows, como também apresenta
o mesmo comportamento quando executada em ambiente Linux.
Sendo o Java disponibilizado de forma gratuita, os desenvolvedores
não precisam comprar nenhum tipo de ferramenta, nem adquirir
licenças para desenvolver aplicações em Java, ao contrário de outros
ambientes de desenvolvimento.

MATERIAIS E MÉTODOS
As ferramentas utilizadas para utilização do aplicativo CAA
compreende o uso de um sextante e de um computador com o sistema
Java instalado. A sequência da metodologia dos cálculos das correções
da altura verdadeira dos planetas utilizados no aplicativo CAA é
descrito conforme o painel de trabalho apresentado pela figura (1):

Figura 1: Calculadora de Altura do Astro.

26

1º Passo: Escolha do astro observado. Essa primeira versão do
aplicativo permite a escolha dos planetas utilizados na navegação.
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2º Passo: Leitura com o sextante da altura instrumental (ai) do
planeta observado. A altura instrumental compreende o ângulo
entre a posição aparente do astro e o horizonte visual. O valor do (ai)
pode ser entre 0° a 90°.
3º Passo: Obtenção do erro do instrumental do sextante (ei). O valor
do erro (ei) pode ser negativo ou positivo, sendo expresso em arco
de minutos.
4º Passo: Obtenção do erro instrumental do sextante (ei). O valor do
erro instrumental (ei) pode ser negativo ou positivo, sendo expresso
em arco de minuto. A altura observada (ao) do astro é dada pela
equação (1), conforme mostrada na figura (2), podendo ser igual a
altura a altura instrumental quando o erro instrumental (ei) for nulo.
ao = ai ± ei

equação (1)

Figura 2: Conceitual da altura verdadeira do astro. (Fonte adaptável: MIGUENS, 1996).

5º Passo: Fornecer o valor da depressão aparente (dp ap), que
corresponde a diferença do angular entre o horizonte aparente e o
horizonte visual. Na prática, corresponde à elevação (E), em metros,
do olho do observador em relação ao nível do mar. O valor da
depressão aparente (dp ap) é sempre negativa, conforme visto pelo
gráfico da figura (3), sendo expresso em arco de minutos, de acordo
com a equação (2).
dp ap = -1,76.(E)1/2

equação (2)
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Figura 3: Gráfico da correção do astro devido à depressão aparente.
6º Passo: O aplicativo CAA calcula o valor da altura aparente (a ap)
pela equação (3).
a ap = ao + dp ap

equação (3)

7º Passo: O aplicativo CAA realiza as correções finais para obtenção
da altura verdadeira do astro (a), através da equação (4). A correção
(c) é aplicada para todos os planetas e catalogada nos anexos A2 e A3
do almanaque náutico. A correção adicional (c ad) é aplicável apenas
para os planetas Vênus e Marte devido a sua proximidade com o
planeta Terra, sendo catalogada no anexo A3 do almanaque náutico.
a = a ap + c + c ad

equação (4)

Desta forma, após a obtenção da altura verdadeira do astro (a) num
determinado instante, pode-se definir uma linha de posição (LDP)
constituída por uma circunferência de igual altura, com centro
na posição geográfica do astro fornecida pelas páginas diárias
do almanaque náutico, e raio igual à distância zenital do astro (z)
naquele instante, dada pela equação (5).
z = (90° - a)

equação (5)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os gráficos apresentados na figura (4) mostram os resultados da
altura verdadeira (a) em relação à altura aparente (a ap) dos planetas
Júpiter, Saturno, Vênus e Marte calculada pelo aplicativo CAA após o
fornecimento da leitura do sextante (ai) e do erro instrumental (ei) e
da elevação do olho do observador (E).
Os planetas Vênus e Marte podem apresentar valores de altura
verdadeira diferenciados de Júpiter e Saturno dependendo da data
de observação e da altura aparente do astro. Quando menor a altura
aparente, maior a correção adicional a ser aplicado no cálculo da
altura verdadeira de Vênus e de Marte, podendo o valor máximo
da correção adicional para Vênus alcançar o valor de 0,6’. Este valor
representa uma diferença de 72 milhas (133,344 km) no momento
do navegante traçar o raio da circunferência de igual altura para
obtenção da Linha de Posição Astronômica (LPA) na carta náutica.
Para o planeta Marte o valor máximo da correção adicional é de 0,2’,
que corresponde a uma diferença na LDP de 12 milhas (44,448 km).

ALTURA VERDADEIRA DOS PLANETAS (ANO 2014)
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Figura 4: Gráficos da altura verdadeira calculada pelo aplicativo CAA e da influência da correção adicional na
obtenção da LDP.

CONCLUSÃO
O aplicativo educacional, Calculadora da Altura do Astro (CAA),
corresponde aos cálculos efetuados com o auxílio do almanaque
náutico. Por está em fase inicial de desenvolvimento, o aplicativo
CAA funciona apenas para os cálculos das correções dos planetas
utilizados na navegação marítima, Júpiter, Saturno, Vênus e Marte,
contudo espera-se que nas novas versões do aplicativo CAA possam
ser incluídos o Sol e a Lua, além das 57 estrelas catalogadas no
almanaque náutico, possibilitando também o uso do aplicativo em
celulares e tablets, de forma que se possa aproveitar o código da
calculadora para um futuro aplicativo na plataforma Android.
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RESUMO
Este trabalho mostra alguns avanços do projeto de Astronomia
Amadora do Instituto Federal de Sergipe (IFS)/Campus Lagarto,
que visa estimular e despertar nos alunos do ensino básico, técnico
e tecnológico, e bem como a comunidade externa do IFS, o interesse
científico pela astronomia. No ano de 2009, celebrado como o Ano
Internacional da Astronomia em função das comemorações dos
400 anos do uso do telescópio por Galileu Galilei e com o apoio da
SETEC (Secretaria Nacional de Educação Profissional e Tecnológica)
foi possível, através da elaboração de um projeto de divulgação
científica, contemplar o IFS Campus Lagarto com um telescópio
computadorizado. Com o equipamento, temos a oportunidade
de poder registrar por meio de técnicas fotográficas os eventos
astronômicos disponíveis em nossa região centro-sul do estado de
Sergipe, o que permite o estudo da evolução de objetos celestes e um
maior entendimento de suas dinâmicas e uma compreensão melhor
do nosso universo. Durante o segundo semestre de 2013 e o primeiro
semestre de 2014, foram realizadas observações envolvendo a
comunidade externa e estudantil, que incentivou a criação de grupos
de astronomia amadora para difundir a ciência no país.
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This paper shows some advancements of Amateur Astronomy in
IFS/Campus Lagarto, which aims to stimulate students at the basic,
technical and technological, as well as the external community,
the scientific interest in astronomy. In 2009, celebrated as the
International Year of Astronomy as a function of the celebrations of
the 400th anniversary of the use of the telescope by Galileo Galilei
and the support of SETEC was possible through the development of
a science communication project, contemplate IFS Campus Lagarto
with a computerized telescope. With the equipment we have the
opportunity to register via photographic techniques astronomical
events available in our south-central region of the state of Sergipe,
which allows the study of the evolution of celestial objects and a
greater understanding of their dynamics and a better understanding
of our universe. During the second half of 2013 and the first half
of 2014, the observations involves the student community, which
encouraged the creation of amateur astronomy groups to disseminate
science in the country.
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INTRODUÇÃO
O contexto atual é marcado por um processo de corrida em busca de
novas tecnologias para nossa sociedade, resultante da globalização
da economia, pois a dinâmica de mercados e realidades econômicas
nos leva a intensificar cada vez mais as pesquisas científicas a qual
resulta no intenso intercâmbio de informações que devem implicar
na melhoria da qualidade de vida da população. Também é notório
que se um país tem maior capacidade para gerar conhecimento
científico e tecnológico, é porque o mesmo possui um nível
educacional sólido, assim, se consegue atrair maiores investimentos,
contribuindo para a solidificação da economia, e para formação de
profissionais qualificados. Apesar de todo conhecimento adquirido,
vemos ainda muitas desigualdades entre nações e também dentro
das próprias nações. Conforme é citado na declaração de Budapeste,
a distinção entre ricos e pobres (seja pessoa ou país) na atualidade
não é somente realizada de acordo com a posse de bens, mas
também pela exclusão da criação e dos benefícios do saber científico
(UNESCO, 2003).
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Assim, a popularização da ciência de forma geral pode contribuir
para diminuir a desigualdade dos saberes e recursos científicos
e tecnológicos, permitindo que todos tenham as mesmas
possibilidades no mundo permeado por uma cultura científica
(CAPECCHI, 2004; IOSHPE, 2002). Seguindo essa direção, a busca
por práticas pedagógicas eficientes para a difusão do conhecimento
torna-se primordial, uma vez que todos os processos de ensinoaprendizagem exigem efetiva participação do aluno, pois estes
deverão compreender as atuais tecnologias para propor inovações
tecnológicas que resultem em melhoria de vida para a população e
apontar soluções para problemas que ainda não foram solucionados
no meio científico e isso só se faz por meio da experiência. É
convergente entre os pesquisadores em ensino de ciências a
preocupação com o uso das atividades experimentais como
estratégia para o processo ensino-aprendizagem, sendo consenso
que o laboratório é o espaço no qual é possível atribuir significados e
potencializar o conhecimento teórico (CAZELLI, 1992).

Assim, a popularização da astronomia ajuda a contribuir com
a difusão da ciência e representa uma grande ferramenta para
despertar a curiosidade científica, ajuda também na compreensão
dos conceitos e métodos utilizados nos ramos da ciência de forma
que viabiliza o desenvolvimento de competências e habilidades
relacionadas à astronomia, tais como: melhoria na capacidade
de cálculos matemáticos, comparação e classificação de objetos
ou eventos, comunicação, experimentação, exploração, indução,
medição, observação, organização, raciocínio lógico, aplicação,
avaliação, dedução, descrição, interpretação, predição, manipulação
de instrumentos e reconhecimento de pré-conceitos, ou concepções
alternativas (CAVALCANTE, 2012; IACHEL et al, 2009; FARIA, 1985).
Deste modo, o projeto ´´Descobrindo o Céu com a astrofotografia``
propõe-se a apresentar os principais resultados alcançados durante
o segundo semestre de 2013 e o primeiro semestre de 2014 do
projeto descobrindo o céu com a astrofotografia onde as observações
astronômicas são orientadas pelo grupo de observação astronômica
do campus Lagarto IFS.
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Desde a transformação de CEFET em IFS, novas atribuições e
responsabilidades foram adicionadas à instituição, assim, temse desenvolvido projetos no sentido de cumprir com a missão do
instituto e que tem levado significantes contribuições no que se diz
respeito aos processos de popularização das ciências na sociedade
tecnológica. Dentre as principais ações no campo de popularização
das ciências, o IFS tem oferecido, de forma lúdica, visitações aos
laboratórios para alunos das escolas de ensino básico dos municípios
do Centro - Sul do Estado de Sergipe, assim como para o público
geral, com objetivo de apresentar aos visitantes os conhecimentos
científicos, os quais estão relacionados com os produtos e serviços
oriundos desses conhecimentos, e que permeiam o nosso cotidiano.
As observações astronômicas são fundamentadas no princípio
da utilização e aplicação do instrumento como uma ferramenta
facilitadora no processo ensino-aprendizagem e da popularização das
ciências, em particular da astronomia considerando a importância
fundamental da mesma para a formação do cidadão participante,

autônomo, capaz de acompanhar o desenvolvimento e usufruir
das inovações tecnológicas, de forma responsável e consciente dos
processos que as geraram (SANTOS, 2007). Agindo dessa maneira,
o IFS está consolidando-se como instituição propagadora de uma
cultura científica e tecnológica junto aos integrantes da sociedade.

MATERIAIS E MÉTODOS
O desenvolvimento dos projetos de astronomia amadora foi apoiado
pela execução de diversos projetos de iniciação científica, fomentadas
pelas agências de apoio à pesquisa e por recursos próprios da
instituição. Esses projetos tem tido o apoio técnico da Sociedade de
Estudos Astronômicos de Sergipe (SEASE), que se apresenta como
parceira do grupo de pesquisa em astronomia do IFS/Campus
Lagarto, além de que os projetos têm adotado uma metodologia
marcada pela aquisição de equipamentos, inserção de novas técnicas
de astrofotografia, paralelamente com a execução de eventos abertos
para observação do céu, contribuindo para difusão de uma cultura
científica pautada na experimentação. Assim, o projeto desde o início
adotou algumas diretrizes básica para atingir o objeto de tornar-se um
centro difusor de cultura científica, tais como:
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2. Treinamento dos discentes envolvidos nos projetos de iniciação
científica (PIBIC ou PIBICJr); para desenvolver atividades com o
telescópio computadorizado;
3. Orientação para elaboração de relatórios de acompanhamento e
registro das observações, tais como: movimento diurno dos astros
na esfera celeste, movimento dos planetas, descrição das distâncias
astronômicas, fotometria, classificação espectral das estrelas, evolução
estelar, descrição de populações estelares, observação de nebulosas,
verificação de conhecimentos correlacionados com a Cosmologia,
entre outras atividades. Todas as atividades serão realizadas de acordo
com pressupostos da metodologia científica;
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1. Verificação dos processos de experimentação em Astronomia,
adequados aos conhecimentos que precisam ser propagados para
sociedade, de forma a orientar quais equipamentos (telescópio,
câmeras, binóculos, etc.) devem ser adquiridos;

4. Realização de reuniões ordinárias para discussão dos resultados
obtidos durante as observações, obtidas em jornadas de observações
coletivas ou por meio de observações individuais;
5. Divulgação das atividades dos grupos, por meio da realização de
palestras e seminários, abertas ao público ou em páginas da internet
para difusão da Astronomia e sua importância estratégica para
desenvolvimento científico e tecnológico do país.
Na Figura 1 é apresentado o telescópio computadorizado, modelo
Celestron CPC 800, de 8 polegadas (203 mm de abertura), que
apresenta excelente portabilidade. É um telescópio com montagem
forquilha alto-azimutal do tipo Schmidt - Cassegrain, permite
rastreamento sideral, solar e lunar, com GPS interno. Esse telescópio
permite a obtenção de detalhes da superfície de diversos planetas
e satélites naturais. As fotografias foram registradas por meio
da utilização de uma câmera CCD Sanyo Digital Câmera. . As
observações são realizadas no município de Lagarto/SE, localizado
na região centro-sul do estado de Sergipe, a uma latitude de 10°
55`02`` Sul, longitude de 37°39`00`` Oeste e altitude de 180 m.
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Figura 1: Telescópio utilizado do projeto (Fonte: www.astroshop.com.br).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante as observações, sempre é levado em conta o conhecimento
prévio do aluno. Foi constatada a evolução dos discentes nos trabalhos em
grupo em várias discussões, os alunos do campus Lagarto do IFS tiveram
oportunidade de vivenciar a prática da astronomia amadora (Figura 2).

Figura 2: Observação astronômica no IFS Campus Lagarto. Fonte: Grupo de Astronomia IFS/Lagarto.
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Na Figura 3 é apresentada uma imagem do planeta Saturno,
observado em 04/07/2013. Pode-se observar seu brilhante sistema
de anéis, bem como suas divisões e faixas tênues no globo do planeta.
Foi realizada uma discussão sobre a composição gasosa do planeta e a
estrutura dos anéis, aspectos da sua gravidade, dimensões, distância
em relação à Terra e ao Sol, além disso, informações de seus satélites.
Portanto, a observação do planeta foi bastante rica para formação
científica do público presente.

Figura 3: Imagem obtida de Saturno através do telescópio Celestron e CCD câmera. Fonte: Grupo de Astronomia
IFS/Lagarto.

Nas figuras 4, 5 observamos o planeta Júpiter em imagens obtidas
respectivamente em 10/01/2014 e 31/01/2013. A primeira através do
método focal direto, sem o uso de oculares e a segunda através do
método afocal, com o uso de oculares.

Figura 4: Imagem obtida de Júpiter através do telescópio Celestron e câmera CCD utilizando o método focal. Fonte:
Grupo de Astronomia IFS/Lagarto.
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Figura 5: Imagem obtida de Júpiter através do telescópio Celestron e câmera CCD utilizando o método afocal. Fonte:
Grupo de Astronomia IFS/Lagarto.

Também não perdemos a oportunidade de observar o nosso
satélite natural, a Lua (figura 6 e 7). Os alunos realizaram durante
as observações diversas discussões sobre a importância da mesma,
suas principais características físicas e implicações do dia-a-dia.

Figura 6: Imagem obtida da Lua através do telescópio Celestron e câmera CCD. Fonte: Grupo de Astronomia IFS/Lagarto.
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Figura 7- Imagem da Lua obtida através do telescópio Celestron e câmera CCD em 22/08/2013. Fonte: Grupo de
Astronomia IFS/Lagarto.

Finalmente fomos contemplados no dia 15/04/2014 com um eclipse
Lunar total no qual se pôde observar e estudar o comportamento da

dinâmica entre a Terra e seu satélite natural. Este evento astronômico,
além de raro, nos fornece informações importantes no âmbito
astronômico. Neste evento em particular, além da observação em si,
foi possível discutir questões sobre a natureza da luz, refração e a
relação entre a Terra, o Sol e a Lua.

Figura 8: Grupo de pesquisa realizando a observação do eclipse solar. Fonte: Grupo de Astronomia IFS/Lagarto.
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Figura 9: Montagem em sequencial de imagens obtidas no eclipse Lunar no dia 15/04/2014. Fonte: Grupo de
Astronomia IFS/Lagarto.

CONCLUSÃO
A execução do projeto tem sido de grande relevância a comunidade
acadêmica e ao público em geral, pois procuramos dar ampla

divulgação quanto aos dias das sessões de observações que são livres,
abertas a qualquer tipo de público, despertando o interesse por
todos em conhecer entender ainda mais o nosso próprio universo e
cumprindo o seu papel de instrumento de divulgação científica para
a população. As sessões de observações do céu, no campus Lagarto
resultam em um processo de aprendizagem e difusão dos conceitos
físicos, com o uso das técnicas e instrumentos de observação, de
forma a estimular e preparar os alunos com uma visão mais ampla
do seu universo e competências para vencer os desafios futuros.
Assim, o projeto tem atingido o objetivo de disseminar a astronomia
entre a população da região centro-sul do estado de Sergipe, para a
criação futura de um clube de astronomia.
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