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INTRODUÇÃO

O estudo da astronomia é praticamente tão

antigo quanto a história da humanidade. O

desejo do conhecimento sempre incentivou o

desenvolvimento do Homem, não sendo

diferente com o estudo da astronomia. O

primeiro a realizar observações astronômicas

em caráter científico foi Galileu Galilei, ainda

no início do século XVI. Quando utilizou

uma luneta, um tubo de chumbo e um par de

lentes, sendo uma convergente e outra

divergente, e com um poder de aumento de

inicial de 3x. Após algumas adaptações, foi

possível atingir um aumento de 25x. Neste

ponto se teve o início da Astronomia

Moderna e das observações com instrumentos

óticos.

OBJETIVO

• Difundir o conhecimento da ciência e da

astronomia;

• Estimular a criatividade dos jovens pela

natureza e compreensão do universo;

• Demonstrar que o uso de equipamentos

simples podem ser utilizados com

eficiência em observações astronômicas.

MATERIAIS E METODOLOGIA

Figura1: Kit completo do Galileoscópio Figura 2: Posição da lente objetiva

Figura 3: Posição do tubo ocular Figura 4: Galileoscópio montado e uma lente ocular extra

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 5: Tela de abertura do software Stellarium Figura 6: Galileoscópio montado

Figura 7: Imagem da Lua como observada Figura 8: Vênus observado com o Galileoscópio

do Galileoscópio

CONCLUSÕES

 As fases de Vênus e algumas crateras da

Lua puderam ser observadas;

 O Stellarium facilitou a identificação dos

corpos celestes, em especial os pequenos;

 O Galileoscópio se mostrou um

equipamento simples durante o processo

de montagem e utilização;

 O uso do equipamento se restringe apenas

em períodos de lua cheia e nas observações

voltadas diretamente ao Sol.
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