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Introdução
A criação do Clube de Astronomia Mochileiros da Galáxia
criado no equinócio de outono (março) de 2017, pertencente a
E.E.M Agostinho Neres Portela no distrito de Rafael Arruda,
Sobral. Vem desempenhando um papel fundamental na
divulgação das ciências astronômicas com a implantação da
SOBRAL METEOR STATION– SMS, uma estação para
monitoramento de meteoros. O presente projeto foi possível
através de uma parceria com EXOSS (Exploring the
Southerns Skies), uma organização sem fins lucrativos no
Brasil com o objetivo de monitoramento e estudos de
meteoros, objetivando ampliar o conhecimento da natureza
desses corpos, origem e caracterização de suas órbitas e
explorando o céu no Hemisfério Sul na identificação de novos
radiantes. A nossa estação de monitoramento de meteoros foi
a primeira a ser instalada em Sobral- CE. Com sua montagem
a partir de agosto de 2017 e inicio da coleta de dados a partir
de meados de outubro de 2017 , ela vem monitorando todas
as noites e em tempo real entrada de meteoros que estejam
no campo visual da estação.

Metodologia
O município de Sobral se situa na região semiárida do estado
do Ceará, e seu límpido céu favorece as observações
astronômicas. E no distrito de Rafael Arruda ainda mais, por
estar afastado do centro urbano onde a poluição luminosa inibe
observações. A montagem de uma estação de monitoramento
de meteoros de baixo custo é um projeto que pode ser
desenvolvido na escola por ser de custos reduzidos, sem
perder rigor científico. São utilizados dois softwares para
captura e análise dos registros (UFO CaptureV2 e UFO
Analyzer). Ao longo do desenvolvimento do projeto, uma outra
estação foi instalada na E.E.M. Lídia Carneiro de Barros, na
cidade de Amontada - CE. Ambas as estações estão
posicionadas em pareamento com a finalidade de estudo e
análise de órbitas dos meteoros observados, conferindo aos
alunos e cidadãos em geral a oportunidade de contribuir com o
conhecimento científico.

Resultados e Discussão
Foram analisados dados obtidos pela estação durante os
meses de outubro de 2017 e setembro de 2019. A estação
registrou a passagem de cerca de 1800 meteoros, que após
analisados pelos estudantes com o auxílio dos softwares
distribuídos para associados EXOSS foram separados por
classes de chuvas de meteoros conhecidas (1.493 meteoros),
sendo 274 meteoros classificados como esporádicos por não
se classificarem a nenhum chuvisco conhecido.
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Considerações Finais
A instalação e os dados gerados servem a priori como proposta
educacional científica para desenvolvimento e incentivo dos
alunos de ambas as escolas com interesse em Astronomia,
Física, Matemática e afins. O projeto da estação de
monitoramento de meteoros tem logrado excelentes resultados,
tanto no que se refere a promoção da ciência para jovens de
ensino médio, como também na quantidade de objetos
registrados.
Os autores agradecem ao Grupo EXOSS, formado por
astrônomos amadores e profissionais associados e
comprometidos com a ciência, praticando o conceito de Citizen
Science. Os autores agradecem ainda a direção da E.E.M
Agostinho Neres Portela e da E.E.M Lídia Carneiro de Barros.

Referências
EISBERG, R. M.. Fundamentals of Modern Physics. New York: John Wiley & Son, 1961.
FILHO, K.S.O.; SARAIVA, M. F. A. Astronomia e Astrofísica. 3ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2013.
KRONK G. Meteor Showers. Springer. 2014.
MOURÃO, R.R.F. Nascimento, vida e morte das estrelas: A evolução estelar. Editora Vozes, 1995.
DELERUE, A. Nossos Planetas: uma fascinante viagem através do sistema solar. Bloch Editores S.A., 1993.
MOURÃO, R.R.F. Astronomia Popular. Livraria Francisco Alves Editora, S.A.1987.

