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ASTRONOMIA OBSERVACIONAL
● Canais de informação

– radiação eletromagnética (E = h . frequência = h . c/)
– interferência da atmosfera da Terra

– raios cósmicos
– ondas gravitacionais



ASTRONOMIA OBSERVACIONAL
Plano da nossa Galáxia em diferentes comprimentos de onda

Crédito da Imagem: NASA.
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Visão Humana & Escala de magnitudes
➢ Instrumento primário em Astronomia
➢ Pupila: área coletora de luz (5mm de diâmetro)
➢ Retina: percepção de intensidade e cor

– intensidade: bastonetes (mais sensíveis!)
– cores: cones

➢ Exposições temporais de décimos de segundo

➢ Sensibilidade proporcional a log10(Fluxo-de-luz_recebido)

– Hiparco (160-125 a.C.): 6 classes, 1 (mais brilhante) a 6 (mais débil)
● calculou-se que o fluxo da classe 1 é 100x maior que o da classe 6
● diferença de -Uma magnitude = 2,5 em razão-de-Fluxos!

– magnitude = -2,5 log10(Fluxo) + cte.

● (mk-mi)=-2 ↔ Fk/Fi=6,3  &  (mk-mi)=-3 ↔ Fk/Fi=15,8
● (m\k-mi)=-4 ↔ Fk/Fi=39,8  &  (mk-mi)=-0,75 ↔ Fk/Fi=2



magnitudes aparentes visuais
➢ magnitude = -2,5 log10(fluxo) + cte.

● Sol: -26,8
● Lua: -12,5
● Vênus: -3,9
● Júpiter: -2,2
● Sírius: -1,4
● Mercúrio: -0,7
● Canopus: -0,6
● Alfa do Centauro: -0,3
● Saturno: -0,1
● Arcturus: 0,0
● Prócion: 0,4
● Hadar: 0,6
● Acrux: 0,8

● Spica: 1,0 (mk-mi)=-0,1 ↔ Fk/Fi=1,1
● Antares: 1,1
● Mimosa: 1,3
● Regulus: 1,4



ASTRONOMIA OBSERVACIONAL
● Direção da fonte – Astronomia Fundamental

– Conceito matemático de Esfera Celeste
– Necessidade de um Sistema de Coordenadas Celeste
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Visão topocêntrica da esfera celeste
a partir de um local do hemisfério sul
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Percepção do movimento aparente diário
da esfera celeste: hemisfério sul

Sul:
sentido horário

Norte:
sentido anti-horário

... é devido à rotação da Terra!



Percepção do movimento aparente diário
da esfera celeste: hemisfério sul

leste:
ascendente

oeste:
descendente
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COORDENADAS CELESTES HORIZONTAIS LOCAIS:
• altura de 0º (Horizonte) a +90º (Zênite), h 
• azimute de 0º (Norte) a 360º (para Leste), Az 

h
Az



Dr. André Milone (DAS-INPE)

COORDENADAS CELESTES EQUATORIAIS:
• declinação de 0º (Equador) a 90º (Pólos), DEC ou 
• ascensão reta de 0 h (Ponto Vernal) a 24 h (O para L), AR ou  
• “fixas” ao astro





TSL = AR + AH



Translação da Terra em torno do Sol (fora de escala)
e visibilidade do céu ao longo do ano

Touro
GêmeosCâncerLeão

Virgem
Balança
ou Libra

Escorpião

Ofiúco

Sagitário
Capricórnio Aquário

Áries ou
Carneiro

Peixes

21/junho
21/setembro

21/dezembro21/março

 O movimento aparente anual do céu
é devido à translação da Terra ao redor do Sol!

Dr. André Milone (DAS-INPE)
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Carta do céu em declinação versus ascensão reta
com muitas constelações e estrelas apontadas

assim como a trajetória aparente anual do Sol (a eclíptica)

Sol @ 18/06/2005 !
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Projeção do céu para São José dos Campos,
às 21h, para o meio do inverno
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Projeção do céu para hoje às 18h
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Projeção do céu para hoje às 18h
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Projeção do céu para hoje às 18h
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Projeção do céu para hoje às 18h

N

S
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O céu de inverno: Via-láctea, ...



Constelações do Centauro e Cruzeiro do Sul

Alfa do Centauro
@ 4,3 anos-luz c/ 1 Ls e 1 Rs
4 bilhões de anos

Caixa de Jóias
@ 7.500 anos-luz
15 milhões de anos

Fonte da fotografia: http://davidmalin.com



Constelações do Escorpião e Sagitário

Fonte da fotografia: http://davidmalin.com

Antares @ 600 anos-luz c/ 10.000 Ls e 700 Rs

Shaula  @ 700 anos-luz c/ 10.000 Ls e 10 Rs

M 6

M 7

M 22

M 20



ASTRONOMIA OBSERVACIONAL
● Intensidade da emissão – Fotometria

– magnitude = -2,5 log10(fluxo_acima-da-atmofera-Terra) + cte.
● precisa-se conhecer:

– as transmissões da atmosfera e filtro
– as perdas no telescópio e câmera
– a resposta do detector
– fontes calibradoras



Imagens de um aglomerado de estrelas
feitas no Miniobservatório do INPE

usando dois filtros distintos

Filtro Vermelho (R)                                           Filtro Azul (B)

Dr. André Milone (DAS-INPE)



ASTRONOMIA OBSERVACIONAL
● Qualidade espectral da emissão – Espectroscopia

– conhecimentos análogos ao da Fotometria



Espectroscopia
● Espectro da luz visível do Sol feito no Miniobservatório 

Astronômico do INPE

Dr. André Milone (DAS-INPE)



ASTRONOMIA OBSERVACIONAL
● Caráter historicamente observacional

– Coletar, analisar e comparar a um modelo:
● um dos métodos de investigação científica!

– ex. Fases da Lua

Observações das fases da Lua feitas por Galileu Galilei (1610)
luneta com 30x de aumento!



ASTRONOMIA OBSERVACIONAL
● Necessidade de desenvolvimento instrumental

– Telescópios Ópticos
● Refletores de grande área coletora: coletar e concentrar luz
● Sistemas óptico-mecânico-computacionais para minimizar os 

efeitos da atmosfera da Terra
● Observatórios em lugares altos, secos e sem nuvens

Projeto SOAR: 4m Espelho de 8m
GEMINI

GEMINI Sul



Configuração óptica de uma luneta astronômica:
uso visual!

plano focal

ocular

objetiva

F2

F1

✔ Ampliação da imagem (uso visual!) = F1 F2

✔ Poder resolutor (segundos-de-arco!) = 2 x 105 (D1)
✔ D2 ≈ diâmetro médio da pupila no escuro
✔ Poder de captar luz ↔ área da objetiva

✔ EXEMPLO Binóculo 10x50
✔ Diâmetro da objetiva = 50 mm
✔ Área coletora = 100x a do olho (mmax= molho+ 5 !)
✔ Imagem: aumento=10 vezes e tamanho=5 mm
✔ Resolução angular=2” (R$1@2600m ou 4km@Lua!) 

eixo óptico

objetos
no

infinito

imagens
ampliadas

e invertidas

D1

D
1

D
2



Outros telescópios



ASTRONOMIA OBSERVACIONAL
● Necessidade de desenvolvimento instrumental

– Detectores Ópticos
● Visão humana
● Placas fotográficas
● CCD (estado sólido/“carga acoplada”)

– permite integrações temporais (há saturação!)
– resposta linear ao fluxo de luz incidente
– estrutura matricial: colunas & linhas
– cada elemento de imagem ou pixel é um detector
– obtém-se imagens digitais: contagens (ADU) para cada pixell
– imagens podem ser manipuladas matematicamente
– necessidade de tratamento das imagens brutas

● subtração do nível mínimo de contagens
● correções de sensibilidade pixel-a-pixel e iluminação do campo 



ASTRONOMIA OBSERVACIONAL
Imagens feitas em telescópios de grande porte



ASTRONOMIA OBSERVACIONAL
Imagens feitas em telescópios de grande porte



O MINIOBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO do INPE
● Características

– São José dos Campos, SP (latitude 23° 13  ́Sul, longitude 45° 52  ́Oeste, 620 m) 
– Telescópio óptico de 28 cm de abertura
– Câmera CCD astronômica com filtros
– Espectrógrafo de redes de difração

● Projeto Educação em Ciências com Observatórios Virtuais
– Motivação Inicial
– Multinstitucional (Coord. IAG/USP) e financiamento da Fundação Vitae

● Projeto ENSINAST
– Multinstitucional (Coord. IF/UFRGS) e financiamento do CNPq

http://www.das.inpe.br/miniobservatorio



MINIOBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO
● Telescópio Schmidt-Cassegrain (Celestron 11)

– diâmetro do espelho primário: 27,94 cm

– razão focal: distância-focal/diâmetro-espelho = f/10 (F
1
=2,794 m)

– montagem equatorial alemã automatizada (Losmandy G11)

✔ Área coletora = 3100x a do olho 
(mmax= molho+ 9 !)
✔ Resolução angular = 0,4” 
(R$1@13km ou 700m@Lua!) 



MINIOBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO
● Câmera astronômica ST-7XE (SBIG) com 2 detetores CCD (principal de 765 x 

510 pixels e outro de guiagem), um redutor focal, conjunto de filtros LRGB & 
um focalizador motorizado
– Direta com roda de filtros: campo de 8,5 x 5,6 arcmin e escala de 0,66 arcsec/pix
– Com redutor e sem roda de filtros: 17 x 11 arcmin @ 1,33 arcsec/pix
– Projeção afocal com roda de filtros: 1,5 x 1 arcmin @ 0,1 arcsec/pix (Lua e planetas)

● Espectrógrafo SGS (SBIG) c/ 2 redes de difração e 2 fendas (Å)

● Sistemas de controle & aquisição dos dados em Windows e Linux



Roteiro de observação (remota!) com telescópio & CCD
➢ Escolha do(s) astro(s)

➔ planetas, aglomerados de estrelas, nebulosas e galáxias
➔ região do céu por onde um asteróide se localiza

➢ Inicialização dos instrumentos (& “link”c/softs servidores!)
➢ Apontamento do telescópio & coleta de fótons
➢ Tratamento das imagens digitais registradas, se necessário!
➢ Asteróide:

– identificando-o e medindo o seu deslocamento relativo
– cálculo de sua velocidade angular relativa
– estimativas de sua distância e sua velocidade linear tg.
– “testando” a Teoria (3a Lei de Kepler!)



Observação (remota!) com telescópio & CCD
➢ Uma estrela inicial para re-calibrar o apontamento do telescópio

➔ “Link” com o programa de controle (PC)

➢ Apontamento do telescópio ao astro escolhido

● Digitação de suas coordenadas equatoriais

➢ Inicialização do detector CCD

➔ “Link” com o PC de controle-aquisição

➔ Fixação da temperatura de trabalho: -10 graus Celsius

➔ Reconhecimento da região do céu

➔ Focalização da imagem

➔ Estimativa do tempo de exposição (p/cada filtro se for o caso)

➔ Se necessário, emprega-se a auto-guiagem

➔ Captura de imagens de “bias” e “flat-field”



Captura de imagens de astros diversos
➢ Saturno, seus anéis e satétiles (07/04/2005, TU=23h45min)

●                                                              Imagem bruta sem filtro:

●                                                              2 contrastes!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Júpiter e seus satétiles galileanos (30/05/2005, TU=22h33min)

● Imagem bruta sem filtro: disco saturado!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Uma estrela dupla: Acrux, alfa do Cruzeiro do Sul

● Imagem bruta sem filtro!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Um aglomerado galáctico de estrelas: Caixa de Jóias, 

NGC4755
● Imagem bruta sem filtro!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Um aglomerado galáctico de estrelas: Caixa de Jóias, 

NGC4755
● Imagens tratadas e somadas!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Um aglomerado galáctico de estrelas: Caixa de Jóias

● Visualização tridimensional da imagem final!

CTRL+Drag adjusts perspective.

JEWEL BOX



Captura de imagens de astros diversos
➢ Um aglomerado globular de estrelas: Ômega do Centauro, 

NGC 5139
● Uma imagem sem filtro tratada!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Um aglomerado globular de estrelas: Ômega do Centauro, 

NGC 5139
● Imagens tratadas e somadas!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Uma nebulosa: Grande Nebulosa de Órion, M42 ou 

NGC1976
● Imagem bruta sem filtro!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Uma nebulosa: Grande Nebulosa de Órion, M42 ou 

NGC1976
● Imagens tratadas e somadas!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Uma nebulosa: Nebulosa da Lagoa, Messier 8 ou 

NGC6523
● Uma imagem sem filtro tratada!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Outra nebulosa: Nebulosa da Lagoa, Messier 8 ou 

NGC6523
● Imagens tratadas e somadas!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Uma galáxia espiral vista de topo: Messier 83

● Imagem bruta sem filtro!



Captura de imagens de astros diversos
➢ Uma galáxia espiral vista de topo: Messier 83

● Imagens tratadas e somadas!



Observação (remota!) com telescópio & CCD
➢ Captura de imagens para correção de efeitos instrumentais

➢ “bias”: 0,01s – nível zero de contagens – para a subtração do ruído 
eletrônico de leitura

➢ “flat-field”: lâmpada incadescente – cena uniformemente iluminada por 
uma fonte de espectro contínuo – para a correção dos efeitos de iluminação 
do campo e sensibilidade (espectral) pixel-a-pixel do CCD



Tratamento das imagens digitais registradas
➢ Imagens brutas precisam ser tratadas para corrigir os “defeitos” do detector 

CCD e da iluminação do campo

➔ Bias: ruído eletrônico de leitura – deve ser subtraído da imagem

➔ Flat: não-uniformidade da sensibilidade pixel-a-pixel e da  
iluminação do campo – a imagem deve ser dividida pelo flat

Filtro Vermelho (R)                                           Filtro Azul (B)

Dr. André Milone (DAS-INPE)



Tratamento das imagens digitais registradas

Filtro Vermelho (R)                                           Filtro Azul (B)

Contagem Final = (Contagem Bruta - Bias)/Flat  [por pixel!]

Dr. André Milone (DAS-INPE)



PRIMEIRAS   IMAGENS:  câmera  planetária !
Lua:  cratera Triesnecker                        cratera Agrippa

Marte: 01-Set-03  04-Set-03         03-Out-03

Urano: 03-Out-03Júpiter: 26-Maio-04 Saturno: 27-Maio-04



PRIMEIRAS  IMAGENS:  sem filtro !

Aglom. galáctico Caixa de Jóias – NGC4755
Aglom. globular Omega Centauro – NGC5139

Aglomerado globular de estrelas Messier 22
Aglom. globular 47 Tucano - NGC104



PRIMEIRAS  IMAGENS:  sem filtro !

Nebulosa da Lagoa – M8/NGC6523
Nebulosa de Órion – M42/NGC1976

Nebulosa da Águia – M16/NGC6611
Nebulosa Trífida – M20 /NGC6514



PRIMEIRAS  IMAGENS:  sem filtro !

Galáxia Centauro A – NGC5128
Galáxia do Escultor – NGC257 

Nebulosa do Anel – M57/NGC6720
Nebulosa do Halteres – M27/NGC6853



PRIMEIRAS  IMAGENS:  composições  RGB !

Galáxia de Andrômeda

Nebulosa da TrífidaNebulosa planetária do Halteres

Aglomerado globular de estrelas M71 Aglomerado globular 47 Tucano

Galáxia do EscultorNebulosa de Órion



EXEMPLOS  DE  ATIVIDADES  DIDÁTICAS
✔ Medindo as dimensões das crateras e montanhas da Lua

✔ Conceitos de geometria e trigonometria ligados à iluminação pelo Sol 

✔Analisando o movimento dos satélites galileanos de Júpiter
✔ Conceitos de geometria & movimentos circular/harmônico + 3a Lei de Kepler

Cratera Agrippa  (4° crescente)

29/junho/2004 01/julho/200430/junho/2004
Dr. André Milone (DAS-INPE)



ATIVIDADE  OBSERVACIONAL  PILOTO
✔ Movimento próprio de asteróides brilhantes

✔ APLICADA com estudantes da 8a Série do Ensino Fundamental como TCC
● Escola Moppe (SJC-SP), orientação Dr. Carlos Alexandre Wuensche (INPE)

✔ Sem necessidade de filtros e integrações longas
✔ Mede-se velocidade angular (instantânea e relativa ao observador)
✔ Pode-se medir paralaxe & distância

● Conceitos de trigonometria
✔ Distância e/ou velocidade linear tangencial à linha de visada

● Conceito de velocidade angular
✔ Velocidades médias da Terra e asteróide (radial e tangencial)

● 3ª Lei de Kepler e conceitos de cinemática bi-dimensional

Thetis: 31/agosto/2004 Iris: 01/julho/2004



ATIVIDADE  OBSERVACIONAL  PILOTO
 Movimento próprio de asteróides brilhantes
        Iris: 01/julho/2004

Δr ou
Δθ           Δy ou Δδ

       Δx
        ou
       Δα . cos δ

Medidas
Δθ2 = (Δα . cos δ)2 + Δδ2

 ou
Δr2 = Δx2 + Δy2

Δθ = Δr . escala-angular

μ = Δθ/Δt (arcsec/s)

Δt = 8.378 s
ΔX = +139,6 pixels
ΔY = -39,5 pixels
Δα . cos δ = +92,1 arcsec
Δδ = -26,1 arcsec
Δθ = 95,7 arcsec
μ = 0,0114 arcsec/s

N

E

Vtangencial (relativa-a-Terra) = (μ/206.265) . (distância-ao-observatório)
Vtg = 24,2 km/s

Dr. André Milone (DAS-INPE)



ATIVIDADE  OBSERVACIONAL  PILOTO
✔ Movimento próprio de asteróides brilhantes
Iris: 01/julho/2004

✔ Outros resultados:
● Velocidades médias da Terra e asteróide (radial e tangencial):

● 3ª Lei de Kepler
(Período-de-translação)2 = cte. (distância-média-ao-Sol)3

● Assume-se órbitas circulares e co-planares
<vtot>= 2πd/P 

● Decomposição das velocidades instantâneas

Vtg ≈ 20 km/s

Vr ≈ 30 km/s


