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USO DE IMAGENS ASTRONÔMICASUSO DE IMAGENS ASTRONÔMICAS
NONO

ENSINO DE CIÊNCIASENSINO DE CIÊNCIAS

Dr. André Milone, Ana Lúcia Beraldo,
Marcos Okada e Fábio Dias

 (Divisão de Astrofísica)
miniobservatorio@das.inpe.br

Demonstração de Observação Astronômica Remota para Professores
05/09/2007

mailto:miniobservatorio@das.inpe.br
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ROTEIROROTEIRO
• O Miniobservatório Astronômico do INPE &
o projeto Telescópios na Escola

• Imagens celestes no ensino de ciências

• Observação astronômica remota

• Público alvo

• Frequência e agendamento de sessões remotas

• Projetos observacionais:
• Um passeio pelo céu
• Movimento de um asteróide

• Demonstração de sessão remota

Dr. André Milone (DAS-INPE)
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MINIOBSERVATÓRIO  ASTRONÔMICO

DIVISÃO  DE  ASTROFÍSICADIVISÃO  DE  ASTROFÍSICA

COORDENAÇÃO  GERAL COORDENAÇÃO  GERAL 
DE  CIÊNCIAS  ESPACIAIS  E  ATMOSFÉRICASDE  CIÊNCIAS  ESPACIAIS  E  ATMOSFÉRICAS

INPE – MCTINPE – MCT

São José dos Campos, 30 de outubro de 2003São José dos Campos, 30 de outubro de 2003
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Ambientes do Miniobservatório
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A instrumentação do Miniobservatório foi adquirida 
com recursos provenientes das instituições Fundação 

Vitae e Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq.

A contrapartida do INPE foi
a obra civil, o telhado móvel, a rede lógica,

entre outros itens de infra-estrutura.
A manutenção do observatório tem sido

de responsabilidade do Instituto.
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EQUIPE do MINIOBSERVATÓRIOEQUIPE do MINIOBSERVATÓRIO

Dr. André Milone (Dr. André Milone (CoordenadorCoordenador))

Dra Ana Maria Zodi

Dr. Carlos Alexandre Wuensche

Dr. Francisco Jablonski

Dra Cláudia Rodrigues

Dr. José Williams Vilas Boas

Eng. René Laporte

Tec. Marcos Okada

Fábio Vinicius Dias (estagiário de nível técnico, Univap)

Ana Lúcia Beraldo (PCI/MCT-INPE)

Estudantes da Pós-graduação em Astrofísica do INPE:

–  Éder Martioli, Júlio Tello,…

miniobservatorio@das.inpe.br



77

TELESCÓPIOS  na  ESCOLATELESCÓPIOS  na  ESCOLA

Projeto educacional para o ensino de ciências
por meio de observações astronômicas
com telescópios ópticos de acesso remoto

–  Multinstitucional (Coordenação do IAG/USP)
INPE, USP, UFRJ, UFSC, UFRGS e UFRN

–  Financiamentos da Fundação Vitae e CNPq

–  Rede de até 6 observatórios astronômicos com operação 
remota

Dr. André Milone (DAS-INPE)

http://www.telescopiosnaescola.pro.br/
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Características
–   São José dos Campos, SPSão José dos Campos, SP

latitude 23latitude 23° ° 13’ Sul, longitude 4513’ Sul, longitude 45° 52’ Oeste, ° 52’ Oeste,               
altitude 620 m, fuso -3haltitude 620 m, fuso -3h

–   Telescópio óptico de 28 cm de aberturaTelescópio óptico de 28 cm de abertura

–   Câmera CCD astronômica (com filtros)Câmera CCD astronômica (com filtros)

–   Dados meteorológicos locaisDados meteorológicos locais

Outro projeto: ENSINAST

–  Multinstitucional (Coord. UFRGS) e financiado pelo CNPq

Dr. André Milone (DAS-INPE)

MINIOBSERVATÓRIO ASTRONÔMICOMINIOBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO
Divisão de AstrofísicaDivisão de Astrofísica

http://www.craam.mackenzie.br/~asilva/ensinast/
http://www.telescopiosnaescola.pro.br/
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Telescópio (Schmidt-Cassegrain) do 
Miniobservatório do INPE:

direcionado por uma montagem equatorial alemã
coletar e concentrar luz

formar e resolver imagens

www.celetron.com.br

Dr. André Milone (DAS-INPE)
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Observatórios astronômicos no soloObservatórios astronômicos no solo
Telescópios ópticos e
Radiotelescópios

  Áreas coletoras grandesÁreas coletoras grandes
  Minimização dos efeitos da Minimização dos efeitos da 

atmosfera da Terraatmosfera da Terra
  Locais escuros, altos e secosLocais escuros, altos e secos

Observatório Gemini Sul (Chile)

Espelho de 8 m de diâmetro!

Janelas atmosféricas de observação: óptico, IV e rádio
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POR QUE USAR IMAGENS ASTRONÔMICAS 
NO ENSINO DE CIÊNCIAS?

Ensino-aprendizagem do empirismo

Atividade participativa e interativa

Aspectos prático/lúdico e de laboratório/multimídia

Possibilidade de acompanhar um fenômeno físico real

Multi-interdisciplinaridade da Astronomia

Integração da Pesquisa com o Ensino

Participe desta inovação científica-educacional !

Dr. André Milone (DAS-INPE)

educação científica
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O  QUE  É  UMA
OBSERVAÇÃO  ASTRONÔMICA  REMOTA?

Controle a distância (não-presencial) de um telescópio e 
câmera astronômica CCD por meio da Internet

– a partir de uma instituição de ensino por professores(as) e 
estudantes autorizados

– com assistência de um pesquisador e equipe do 
Miniobservatório antes e durante a sessão remota

– sem necessidade de conhecimentos aprofundados em 
Astronomia, Astrofísica e Informática

análise de imagens celestes (dados de posição e/ou intensidade)

compilação dos resultados  relatório→

Dr. André Milone (DAS-INPE)
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QUAL  É  O  PÚBLICO  ALVO?

Instituições do Ensino Formal  
(Fundamental, Médio e Superior)
– professores acompanhados, ou não, por seus 

estudantes

– ciência formal da instituição

– pelo menos uma noite por instituição

Dr. André Milone (DAS-INPE)
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QUEM  JÁ  REALIZOU?

Dr. André Milone (DAS-INPE)

Relatório de uma sessão

Banco público de imagens

Sessão a partir do AL – 24/08/06
Sessão a partir do RS – 10/08/06

Sessão a partir de Santos – 19/04/07

http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/obsremotas/17Maio2007.htm
http://crux.das.inpe.br/uts/data/
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QUEM  JÁ  REALIZOU?
agosto/2005 a junho/2007 – 35 sessões remotas

Dr. André Milone (DAS-INPE)
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COMO AGENDAR UMA SESSÃO remota no Miniobservatório?
QUAIS SÃO OS PROJETOS de observação?

QUANDO OCORREM as sessões?

Formulário eletrônico e regras em:
http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/formulario/formSimples.php

Projetos propostos:

– Um passeio pelo céu

– Movimento de um asteróide

– Próprio (vários já foram realizados)

Quintas-feiras das 19h às 21h, de abril a outubro (exceto julho)

Dr. André Milone (DAS-INPE)

http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/formulario/formSimples.php
http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/formulario/formSimples.php
http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/formulario/formSimples.php
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Condições meteorológicas do Miniobservatório:
cobertura do céu por nuvens
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PROJETO DE OBSERVAÇÃO ASTRONÔMICA

• Formulação do problema e objeto de estudo
• Basta escolher um projeto proposto ou apresentar outro.

• Programação das observações
• Responsabilidade do observatório.

• Coleta dos dados (captura das imagens)
• Você é quem faz!

• Tratamento dos dados
• Responsabilidade do observatório, não sendo projeto próprio.

• Análise dos dados ou Realização de medidas (nas imagens)
• É hora de colocar a mão na massa!

• Interpretação dos resultados
• Necessário fazer alguns cálculos simples.

• Confrontação dos resultados
• Caso seja de interesse.

Dr. André Milone (DAS-INPE)
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Áreas da AstronomiaÁreas da Astronomia

• Direção da fonte

• Intensidade da emissão
 

• Qualidade espectral da emissão

Astron. Fundamental
Mecânica Celeste

Astrofísica

Cosmologia

Dr. André Milone (DAS-INPE)
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PROJETO Um passeio pelo céu

Dr. André Milone (DAS-INPE)

Estrela dupla
Acrux (α do Cruzeiro)

Neb. da Lagoa
aglom. globular ω 
Centauro

galáxia M 83

Saturno: anéis e satélites

Júpiter e seus satélites

Captura e análise de imagens de astros diversos e campo dum asteróide

Aglomerado estelar
Caixa de Jóias
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Dr. André Milone (DAS-INPE)

OBSERVAÇÃO  REMOTA:OBSERVAÇÃO  REMOTA:
Instruções  ao  ObservadorInstruções  ao  Observador

TABELA(S) DO(S) ASTRO(S) DO PROJETO ESCOLHIDO
Um passeio pelo céu (20/10/2006 das 19h às 22h)

Exemplo!

0.01 a 0.1010.0 a 20.010.0 a 20.0Tempo de exposição

555Número de exposições

-15d56m02s-23d53m48s -23d02m08sDeclinação (DEC)

21h18m17s 18h36m48s18h02m42s
Ascensão Reta (AR ou 

RA)

Netuno ou NeptuneM 22M 20Astro

Planeta Netuno,        
na constelação de 

Capricórnio

Aglomerado globular 
de estrelas Messier 

22,

na constelação de 
Sagitário

Nebulosa da Trífida,

na constelação de 
Sagitário 
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PROJETO Um passeio pelo céu

Dr. André Milone (DAS-INPE)

aglomerado globular de estrelas 
ω CentauroJúpiter e seus satélites galileanos

 Pesquisa sobre as características dos astros fotografados

 Medidas de dimensões relacionadas aos astros em imagens impressas 

- diâmetro equatorial dum planeta e, se possível, seu diâmetro polar (Júpiter)

- separação linear instantânea projetada dum satélite ao seu planeta
(um galileano ao centro de Júpiter)

- diâmetro linear médio dum dado aglomerado globular
conhecendo-se sua distância ou vice-versa

d
2R

θ 2R = 2 . tag(θ/2) . d

d = 2R ÷ (2 . tag(θ/2))
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PROJETO Movimento de um asteróide

Eunomia: 25/08/2006

 Sem necessidade de filtros, exposições longas e tratamento de imagens

 Identificação do asteróide em imagens impressas

 Medição de seu deslocamento aparente no céu (angular)

 Cálculo de sua velocidade angular (instantânea e relativa ao observatório)

 Cálculo de sua velocidade linear tangencial ao plano do céu

 Pode-se medir ângulo de paralaxe  distância (→ observações simultâneas)

p(Δ mm)  →  (Δθ arcsec) = p.escala  Δ   → (μ arcsec/s) = ÷ t(Δθ Δ s)  v(→ km/s) = μ.d(km)÷206.265 
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PROJETO Movimento de um asteróide
Descolamento aparente na imagem impressa,  p(Δ mm)
Intervalo de tempo transcorrido entre duas imagens,  t(Δ s)
Distância instantânea asteróide-Terra (a ser fornecida), d (km)

→ Deslocamento aparente no céu,  (Δθ arcsec) = p . escala (Δ arcsec/mm)

 → Veloc. angular instantânea/relativa (plano do céu),  (μ arcsec/s) = (Δθ arcsec) ÷ t(Δ s)

 → Veloc. linear inst./relativa (transversal a linha-de-visada),  v(km/s) =  μ . d(km) ÷ 206.265 

Eunomia: 25/08/2006

p Δ  ↔Δθ
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COMO  EXECUTAR  UMA  SESSÃO REMOTA?

Modo Web  ↔ página na Internet
Modo Bisque  ↔ programas TheSky 5 & CCDSoft 4

Instruções fornecidas pela equipe do Miniobservatório
Tutoriais e demonstrações “on-line”
Regras e recomendações “on-line”

Alternativas para ocasião de mau tempo meteorológico
banco público de imagens do Miniobservatório http://crux.das.inpe.br/uts/data/
exercício de sessão remota para novatos

Dr. André Milone (DAS-INPE)

http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/obsremotas/tutorial/utsweb.htm
http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/obsremotas/tutorialUTS.html
http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/obsremotas/regras.htm
http://crux.das.inpe.br/uts/data/
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SESSÃO REMOTA:
interface web auxiliar

Dr. André Milone (DAS-INPE)
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SESSÃO REMOTA:
comunicação em tempo real com a equipe do Miniobservatório

Dr. André Milone (DAS-INPE)
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SISTEMA WEB DE
OBSERVAÇÃO ASTRONÔMCIA REMOTA:

desenvolvimento computacional de
Ana Lúcia Beraldo (PCI/MCT-INPE) e Fábio V. Dias (INPE/Univap)

(orientação do Dr. André Milone)
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OBSERVAÇÃO REMOTA WEB:
menu principal
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OBSERVAÇÃO REMOTA WEB:
Apontar e Expor – por coordenadas

 (campo de asteróide)
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OBSERVAÇÃO REMOTA WEB:
Apontar e Expor – seleção de astro por catálogos
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OBSERVAÇÃO REMOTA WEB:
Apontar e Expor – seleção de astro por catálogos
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OBSERVAÇÃO REMOTA WEB:
Apontar e Expor – Céu Virtual (em desenvolvimento!)
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Visualização do céu para um lugar do hemisfério sulVisualização do céu para um lugar do hemisfério sul

A. Milone (INPE)



3535

OBSERVAÇÃO REMOTA WEB:
Carta Celeste Local (em desenvolvimento!)



3636Dr. André Milone (DAS-INPE)
36

Projeção (estereográfica) do céu para São José dos Campos,
às 21h, para o meio do inverno

AR=18hγ



3737

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

Touro
GêmeosCâncerLeãoVirgem

Balança
ou Libra

Escorpiã
o

Ofiúco

Sagitário
Capricórni
o

Aquári
o

Áries ou
Carneiro

Peixes

21/junho 21/setembro

21/dezembro21/março

A. Milone (INPE)


