
COLIMAÇÃO DE UM SCT USANDO 
ASTROCÂMERAS 
!
! Colimar um telescópio catadióptrico Schmidt-Cassegrain - SCT - é tida como uma 
tarefa ou desnecessária e difícil, ou perigosa e difícil.!
! Estando no hobby de astronomia e astrofografia amadora desde 2009, quando 
adquiri meu primeiro telescópio, um Celestron SCT de 8 polegadas (20 cm), posso dizer 
que, NÃO ter aprendido a colimar meu equipamento, senão até uns 2 anos atrás, me 
garantiu ter visto menos do que gastei para ver, e ter feito imagens com qualidade pior do 
que meu telescópio poderia prover.!
! Meu primeiro contato com o conceito, foi através do excelente site do Tio Rod - 
Rod Mollise, astrônomo amador, editor convidado da Sky & Telescope, atualmente 
aposentado e ainda muito ativo no hobby, enfim, é O CARA! (http://uncle-
rods.blogspot.com.br/search?q=collimation https://www.facebook.com/rod.mollise/about).!!

"Zen and the Art of Telescope Collimation.!
Nah, not really. For a lot of amateurs, collimation ain’t an 
art at all; it’s blood, sweat, and bitter tears”!
! Palavras do sábio Tio Rod, em seu impagável 
estilo de Mobile, Alabama…!
! O fato é que minhas primeiras tentativas foram 
um fracasso, doloroso, com suor, lágrimas e torcicolo, e 
o temor de ter arruinado o que talvez não estivesse 
quebrado.!!!
! Reitero porém: COLIMAR É NECESSÁRIO. 
Vença o medo, e faça!!

! Cito um outro artigo, achado em intermináveis buscas na web, este de Ed Moreno, 
casualmente encontrado no Astromart (http://www.astromart.com/articles/article.asp?
article_id=548). Usando um freeware bem reconhecido, o Aberrator 3.0 (http://
aberrator.astronomy.net/body_index.html), ele simula os efeitos de mínimos 
desalinhamentos do sistema óptico, com os resultantes gráficos.!!
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!
! Da simulação da esquerda para a direita, a diferença no alinhamento é de apenas 
0,5 segundos de arco, resultando em uma perda de quase 20% da energia luminosa 
presente no centro do disco de Airy (EE = Encircled Energy).!
! Christophe Pellier (http://www.planetary-astronomy-and-imaging.com), é um dos 
melhores divulgadores de técnicas avançadas para astrofotografia amadora. Seu e-book 
"Get successful planetary images” é um tesouro de dicas, e ele adiciona novas a cada 
uma ou duas semanas no blog.!!

Sobre a colimação, ele diz: "This is one of the most shared 
ever tip but it stilll looks a bit neglected;). The collimation of the 
telescope is absolutely required to get successful planetary 
images.”!
! !
! Das dicas valiosas que ele oferece, eu tiraria aquela que 
vou utilizar aqui: Colime o seu SCT com a câmera. Permite 
avançar naquelas noites de seeing ruim ou moderado - a 
maioria! - para tirar o melhor de nossos equipamentos.!!! ! !

! Finalmente, Damian Peach. O que 
dizer? !
! Ele é definitivo a respeito de 
Colimação: "Once you have done this, 
and if you have a reflecting telescope 
(especially a Schmidt–Cassegrain), 
you’ll need to collimate your telescope. 
This a vital step in obtaining sharp 
images, not just!
of the planets but anything at !

http://www.planetary-astronomy-and-imaging.com


all!” (http://www.damianpeach.com/images/articles/jup2011an/Jupiter%202011%20AN.pdf)!
! A propósito, o cabeludo com cara de rockeiro, é mesmo: Brian May, guitarrista do 
Queen e astrofísico. (http://www.brianmay.com/brian/briannews/briannewsoct06.html). O 
Damian é o primeiro da esquerda.!!
Vamos ao que interessa…!
!!
! Uma das melhores rotinas de colimação com o uso de uma astrocâmera que achei 
na web foi esta aqui: http://sweiller.free.fr/collimation.html Juro que não consegui achar o 
nome do autor… Deixo claro que grande parte das imagens desta primeira versão são 
copiadas dele, com o tempo devo adicionar minhas próprias, mas a forma como ele 
organiza e apresenta é muito didática. !
! Vamos lá.!!
1. Espere o seu SCT atingir equilíbrio térmico, cerca de umas 2 horas para um 11 

polegadas. Caso contrário você vai ficar caçando correntes de tubo, deformando o 
disco de Airy ou o padrão Fresnell.!

2. Escolha uma estrela de 2a ou 3a grandeza, não binária, de preferência próxima do 
seu alvo planetário para a noite. Alguns são mais específicos, sugerindo buscar uma 
estrela de classe G, de luz amarela, dadas as semelhanças de espectro com o Sol, 
com transmissão atmosférica teoricamente semelhante para nós, mas acho que o 
determinante deve mesmo ser a proximidade do alvo, para evitar mudanças maiores 
na posição do espelho primário, caso tenha que mover o telescópio passando o 
meridiano, por exemplo, para apontar para o planeta depois de colimar.  
Sinceramente, tenho fugido da regra, escolhendo estrelas com boa elevação no céu, 
acima de 60, 70o, para tentar ainda um seeing melhor. O Christophe Pellier é 
definitivo, sugere inclusive que, caso você for fotografar um planeta do outro lado do 
meridiano, mais tarde, aponte o telescópio para a área em que o planeta estará, ache 
a estrela e colime por ela, deixe tudo certinho e vá para a caminha, para levantar de 
madrugada e encontrar o planeta com o telescópio nos trinque…!

3. Use um filtro monocromático R, um compromisso entre uma pequena melhora do 
seeing nesse comprimento de onda e uma perda de sensibilidade para o 
procedimento. Cheguei a usar filtro IR para isso, má ideia, ilude muito, aparentando 
uma excelente colimação que não é real. Não esquecer que quanto maior o 
comprimento de onda, maior o benefício em contornar seeings ruins, mas menor a 
resolução efetiva do telescópio.!

4. NÃO COLIME COM UMA DIAGONAL, por melhor que seja a qualidade, vai introduzir 
muitas variáveis no sistema, todas prejudicando e confundindo o procedimento, afinal, 
vai ser mais um elemento óptico que pode estar desalinhado. 
Afinal, a ideia é fotografia, certo? Para que diagonal?!

5. Colime com o trem óptico que você pretende usar para capturar as imagens, incluindo 
flip-mirror, guiagem, porta filtros, e a câmera. Seja meticuloso na fixação de cada 
elemento, garantindo que estejam firmes e sem jogo. Isso é muito importante, 
especialmente se os parafusos de fixação não forem do tipo anel. O ideal seria que 
todos os elementos fossem unidos através de adaptadores com roscas, para perfeita 
centralização. Se não tiver esta opção, que pelo menos fiquem firmes e bem 
alinhados.!

6. O aumento necessário para uma colimação de alta resolução é de pelo menos 300 a 
500 x, assim uma Barlow é mandatória. 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Aqui, fora de foco. Tanto faz para 
dentro ou para fora. Ou não: teste 
em seu telescópio, às vezes 
pequenas aberrações na óptica, 
resultam em diferenças no 
contraste dos anéis do padrão de 
Fresnell de um lado em relação 
ao outro do foco, o que pode 
facilitar a visualização deles.!
Repare atentamente, que há um 
pequeno ponto próximo ao centro 
da figura. É o disco de Airy 
desfocado. O objetivo é ajustar os 
parafusos de colimação para 
posicioná-lo o mais precisamente 
possível no centro dos anéis.!!!!!!
Aqui, no melhor foco. Observe a 
intereferência da turbulência da 
atmosfera. Mesmo assim, é 
possível notar uma certa 
deformidade da estrela, meio 
triangular, como se tivesse uma 
cauda de cometa. Uma parcela 
preciosa dos fótons está fora do 
pico. Numa imagem planetária, 
perderíamos contraste e 
consequentemente, 
discerniríamos menos detalhes.!!
Não é boa ideia desfocar demais, 
uns 3 a 5 mm de diâmetro da 
imagem são adequados, para 
não perder precisão nos ajustes.!!!!!!!

! Estas são imagens tomadas diretamente da tela, do streaming de video da câmera, 
sem qualquer processamento.!
! Pellier sugere o que eu já vinha fazendo, por recomendações de outros: a 
turbulência impede, na maior parte das noites, que se consiga ver estes padrões de forma 
estável, assim, a ideia é gravar um .avi de umas 200 a 500 frames, com o mais alto fps 
possível. Melhore o contraste e a luminosidade ajustando gamma, exposure e ganho no 
FireCapture (recomendo!!!), reduza o ROI para 400x400 ou menos, de forma a atingir fps 



bem altos, efetivamente CONGELANDO o seeing. Nestas velocidades de captura, em 
menos de 10 segundos você obtém as 500 frames.!
! Basta então dar um stacking no Registax - nem é necessária muita sofisticação - 
obtendo uma imagem muito mais detalhada, mostrando claramente onde está o disco de 
Airy e qual seu deslocamento do centro da figura de Fresnell.!
! Mas vamos adiante.! !

Aqui um exemplo de setup. Observe que a 
câmera está conectada a uma Barlow 3x 
neste caso.!!!!!!!!!!!!
Nesta imagem do autor do blog, os 
parafusos de colimação são allen (é um 
Meade). Os Celestron em geral são Philips. 
Veja que ele coloca uma fita, para facilitar 
achar a chave, caso caia no chão, no 
escuro…!
Você se sente meio ansioso em apontar 
uma baita chave de fenda Philips para a 
placa corretora do seu SCT? Eu também…!
Deixo aqui a sugestão de uma modificação 
que RECOMENDO: Bob’s Knobs.!
Nominho criativo, não?!!!
Veja como simplifica a coisa. Nada mais de 
ferramentas pontudas indo em direção aos 
seus preciosos milhares de reais.!
Baratinho - relativamente - e com inúmeras 
seleções disponíveis para todas as marcas 
e modelos de SCT no mercado, além de 
um suporte de pré e pós venda feito pelo 
próprio Robert Morrow, que inventou a 
jogada. Visto que vamos estar colimando 
repetidamente, é um investimento 
essencial.!
http://www.bobsknobs.com!!!!!!



Agora o arranjo para não ficar girando parafusos a torto e a direito.!!
Uma vez apontado para a estrela 
que usaremos para colimação, 
escolha o parafuso que fique mais 
na “vertical" em relação à parte 
superior do seu OTA. Este será o 
PARAFUSO 1, que definirá o plano 
central. Marque com uma fita 
crepe na borda da parte frontal, 
para poder reconhecer sua 
posição. Este parafuso, irá mover 
o disco de Airy (centro da figura de 
Fresnell quando desfocado), ou a 
sombra do secundário (a parte 
escura no centro da mesma figura) 
PARA CIMA E PARA BAIXO.!!!

! O parafuso que se situar À DIREITA, quando visto a partir da parte TRASEIRA DO 
TELESCÓPIO, será o PARAFUSO 2. Ele irá mover o padrão da esquerda para a direita. 
O último parafuso, situado À ESQUERDA, quando visto a partir da parte traseira do 
telescópio, será o PARAFUSO 3, que move o padrão no sentido oposto ao 2. Eles 
também causam um pequeno movimento do disco de Airy para cima e para baixo, mas 
isso se corrige depois, com o parafuso 1.!

! !
Lembra da fita crepe lá na borda 
frontal? Alinhe a parte superior da 
câmera com ela. Desta forma os 
movimentos descritos serão 
previsíveis.!
Todo o processo depende destes 
ajustes iniciais.!
Tentar ir levando “a olho” é até 
possível, mas, acredite, depois de 
uns poucos ajustes você fica 
perdido em saber qual parafuso 
fez o que depois deste ou daquele 
aperto ou desaperto, ademais, na 
fase fina de ajuste, você pode por 
tudo a perder porque se enganou 
de parafuso.!!!!!!!!!!!



! Vale a pena imprimir este gráfico e deixar disponível ao lado do telescópio durante 
o procedimento.!

! Algumas observações importantes:!
1. NUNCA DESAPERTE completamente todos os parafusos. O secundário irá CAIR 

SOBRE O PRIMÁRIO.!
2. Faça sempre pequenos ajustes, de cerca de 1/12 de volta.!
3. A recomendação é sempre apertar, nunca desapertar os parafusos. O fato é que em 

alguns casos será, sim, necessário desapertá-los, no caso de o parafuso indicado se 
encontrar já completamente apertado, o que se deve fazer e desapertar os outros dois 
parafusos opostos a ele, na mesma quantidade, sempre devagar, com 1/12 de volta 
ou menos. Lembrar que ninguém vai usar uma chave de roda neste procedimento! 
Apertado sim, arrochado no máximo NÃO!!

4. SEMPRE recentrar a estrela após cada ajuste. Lembrar que nossos queridos SCT 
possuem graus variáveis de coma - campo não plano - de forma que uma estrela fora 
do centro do campo irá mostrar uma descolimação irreal.!

! Usando o método do filme-empilhe-analise-ajuste-recentre-filme-empilhe…, e 
assim sucessivamente, é possível progredir na colimação de forma sistemática.!
! Nesta fase, com a estrela fora de foco, o objetivo, como dito, é centralizar o disco 
de Airy/sombra do secundário na figura de Fresnell.!
! Progressivamente, vá reduzindo o tamanho da estrela desfocada, ajustando o foco. 
Observe que o padrão vai “colapsar" em direção ao disco de Airy, siga ajustando de forma 
cada vez mais fina os parafusos devidos, movendo para o centro, recentrando a estrela.!
! É preciso ir ajustando ganho/gamma/exposure para não saturar a imagem, 
perdendo detalhes e dificultando o processo.!!



! Os ajustes finais vão acontecer com a estrela em foco. Pode ser conveniente 
utilizar algum auxiliar de focalização, como uma máscara de Bahtinov.!
! Nesta fase o aumento tem que ser extremo, pelo menos 300 ou 500 x, pois o disco 
de Airy focalizado, num instrumento de 11 polegadas, é minúsculo, como se pode ver na 
imagem de simulação, feita por Damian Peach.!

!
A: 10cm. B: 15cm. C: 20cm. D: 25cm E: 30cm F: 40cm.!
! O objetivo é conseguir manter centrado o disco de Airy e, pelo menos, o primeiro 
anel simétrico e completo em toda a volta. Às vezes, somente pequenos toques nos 
parafusos serão suficientes.!
! Caso as coisas aparentem piorar nas imagens empilhadas, minha sugestão é 
voltar para trás: desfocar levemente de novo e reajustar com a imagem estelar desfocada.!
! Quando parar? Bom… aí talvez valha lembrar que o ótimo é o maior inimigo do 
bom o suficiente, ou seja, se você tiver conseguido um disco de Airy centrado, mesmo 
sem o anel simétrico e perfeito, tenha certeza que seu instrumento estará já muito bom, 
sendo capaz de render o que as suas condições locais puderem oferecer. Em condições 
de seeing ruim - a maioria das vezes - a perfeita colimação é muito difícil de conseguir, 
melhor garantir uma muito boa colimação e reajustar finamente naquela noite em que 
você deseja fazer AQUELA IMAGEM de Saturno…!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! Almir Germano!!!
As referências - web links - estão no próprio texto.


