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 A  observação  de  eventos  astronômicos  fascina  o  homem  desde  seus  primórdios.  Alguns  casos  em
especial foram documentados e associados com diversas questões folclóricas e culturais por sua aparente
imprevisibilidade.  Com  o  tempo,  o  homem  começou  a  compreender  como  o  universo  ao  seu  redor
funcionava  de  acordo  com  leis  físicas  e  matemáticas,  o  que  permitiu  com  que  estes  eventos  fossem
catalogados  e  por  sua  vez  testados  de  acordo  com  um  dos  princípios  mais  essenciais  do  método
científico: a previsão de futuros resultados. A mecânica celestial envolvida em fazer precisas predições do
trânsito  de  Mercúrio  é  um  dos  casos  mais  complexos  e  importantes  para  reafirmar  e  divulgar  ideias
científicas  essenciais  para  o  mundo  como conhecemos  hoje.  Neste  trabalho,  foram analisados  diversos
aspectos envolvidos no movimento de planetas no céu noturno e como funcionam descrições de função
de  órbita,  congregando  tanto  leis  descritas  por  astrônomos  como  Kepler  e  Newton,  quanto  as  mais
recentes  teoria  de  gravidade,  incluindo  a  relativística  de  Einstein.  Além  de  descrever  fórmulas  e
intervalos do trânsito de Mercúrio,  observado no dia 9 de maio de 2016, e por consequência descrever
próximos  alinhamentos  similares,  também  está  presente  o  intuito  de  confirmar  teorias  de  extrema
importância para a vida como a conhecemos hoje, desde o sistema de posicionamento global (GPS) até a
exploração  tripulada  do  espaço.  Observações  como  essa  fornecem  dados  precisos,  que  quanto  mais
refinados forem, mais permitem futuros estudos relacionados com astrodinâmica e mecânica orbital, que
por sua vez levama a mais pesquisas que podem ter um impacto direto na forma com a qual conhecemos
o cosmos. Mesmo um simples evento como um planeta passando em frente a nossa estrela mais próxima
pode ter incríveis consequências, sejam elas para novas descobertas científicas ou mesmo para inspirar a
apreciar a realidade, com um telescópio e um belo dia ensolarado.
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