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ROTEIRO

● O Miniobservatório Astronômico do INPE &                   
             o projeto Telescópios na Escola

● O que são observações astronômicas remotas?
● Por quê realizá-las?
● Qual é o público alvo?
● Como agendar uma sessão remota?
● Quais são os projetos atuais de observação? 
● Como executar uma sessão?
● Resultados e perspectivas

Dr. André Milone (DAS-INPE)



MINIOBSERVATÓRIO  ASTRONÔMICO

DIVISÃO  DE  ASTROFÍSICA

COORDENAÇÃO  GERAL  DE  CIÊNCIAS  ESPACIAIS  E  ATMOSFÉRICAS

São José dos Campos, 30 de outubro de 2003



Ambientes do Miniobservatório



EQUIPE do MINIOBSERVATÓRIO
● Dr. André Milone (Coordenador)
● Dra. Ana Maria Zodi
● Dr. Carlos Alexandre Wuensche
● Dr. Francisco Jablonski
● Dra. Cláudia Rodrigues
● Eng. René Laporte
● Tec. Marcos Okada
● Fábio Vinicius Dias (estagiário de nível técnico, Univap)
● Ana Lúcia Beraldo (bolsista PCI do MCT/CNPq)
● Estudantes da Pós-graduação em Astrofísica do INPE:

–  Éder Martioli, Júlio Tello,…

miniobservatorio@das.inpe.br



TELESCÓPIOS  na  ESCOLA

● Projeto educacional para o ensino de Ciências 
por meio do uso de telescópios de acesso remoto

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

–  Financiamentos da Fundação Vitae e CNPq

–  Rede de 6 observatórios astronômicos brasileiros 
com operação remota

Dr. André Milone (DAS-INPE)

http://www.telescopiosnaescola.pro.br



MINIOBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO
Divisão de Astrofísica

● Objetivos
– Observação remota  por meio da Internet por professores e estudantes 

credenciados – projeto Telescópios na Escola
– Automação e integração dos instrumentos nos ambientes Windows e Linux

● Apoio às nossas atividades de difusão, ensino e pesquisa
✔ Observação astronômica remota assistida: agendamento “on-line”
✔ Visitação pública regular às quartas: agendar com Centro de Visitantes, 3945-6979
✔ Pós-graduação em Astrofísica: ex. dissertação de Éder Martioli (trânsito planetário)
✔ Curso de Introdução à Astronomia e Astrofísica: julho
✔ Ciclo de Capacitação de Professores em Astronomia: a cada 2 anos
✔ Semana Nacional de Ciência & Tecnologia do MCT: outubro
✔ Observações coletivas de eventos astronômicos: ex. eclipses da Lua e Sol
✔ Iniciação científica em Astronomia ou Astrofísica: Ensino Médio e Superior

www.das.inpe.br/miniobservatorio/

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


● Características
–  São José dos Campos, SP

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

–  Telescópio óptico de 11pol f/10
–  Câmera CCD astronômica (com filtros)

● direta e projeção afocal (planetária)
–  Dados meteorológicos locais
–  Espectrógrafo (operacional num futuro próximo)

● Outro projeto: ENSINAST
–  Multinstitucional (Coord. UFRGS) e financiado pelo CNPq

Dr. André Milone (DAS-INPE)



OS INSTRUMENTOS DO MINIOBSERVATÓRIO
● Câmera astronômica ST-7XE (SBIG) com 2 CCDs (principal de 765 x 510 pixels e 

outro de guiagem), redutores focais, filtros LRGB & focalizador motorizado
CONFIGURAÇÕES ÓPTICAS
– com redutor 0.63x e filtros: campo de 12,1 x 8,1 arcmin (escala de 0,952 

arcsec/pixel)
– com redutor 0.5x e sem filtros: 16,2 x 10,8 arcmin (1,27 arcsec/pixel)
– câmera planetária com filtros: 1,5 x 1 arcmin (0,1 arcsec/pixel) – Lua e 

planetas!

● Espectrógrafo SGS (SBIG) c/ 2 redes de difração e 2 fendas (λλ3800−7500Å)

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

Dr. André Milone (DAS-INPE)



O  QUE  É  UMA
OBSERVAÇÃO  ASTRONÔMICA  REMOTA?

● Controle a distância (não-presencial) de um telescópio e 
câmera astronômica, por meio da Internet
–  a partir de uma instituição de ensino por professores(as) e 

estudantes autorizados
–  com assistência de um pesquisador durante a sessão remota e da 

equipe do Miniobservatório antes e durante
–  sem necessidade de conhecimentos em Astronomia e Astrofísica
–  análise das imagens (dados de posição e intensidade)
–  compilação dos resultados → relatório

Dr. André Milone (DAS-INPE)

Assembléia Geral da IAU de 2006
10 trabalhos educacionais sobre obs. remotas e 8 sobre obs. virtuais (BD)
EUA 5, Japão 2, França 1, Reino Unido 1, Austrália 1, Armênia e Polônia



POR  QUE  REALIZAR  UMA
OBSERVAÇÃO  ASTRONÔMICA  REMOTA?

● 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



ROTEIRO  DE  UMA
OBSERVAÇÃO  ASTRONÔMICA  (REMOTA)

1. Escolha do projeto e astros (para testar uma hipótese)

2. Melhor época do ano e horário da noite para observar

3. Verificação das condições de cobertura do céu e meteorológicas da noite

4. Inicialização dos instrumentos/sistema (e conexão remota aos mesmos)

5. Apontamento do telescópio e obtenção das imagens para cada astro

6. Aquisição de imagens de calibração

7. Tratamento das imagens brutas dos astros (se necessário)

8. Obtenção dos dados a partir de medições nas imagens tratadas

9. Interpretação dos dados/resultados (com comparação a previsões teóricas ou não)

10. Compilação dos resultados

11. Redação de relatório final

Dr. André Milone (DAS-INPE)



Dr. André Milone (DAS-INPE)

Recursos do Miniobservatório para sessões remotas
desenvolvimento computacional de Ana Lúcia Beraldo

suporte em Informática de Fábio Vinicius Dias
 submissão eletrônica de pedido de observação → cadastro de observadores

 interface UTS Web para realizar uma sessão remota
versão inicial de (Paulo Henrique UFSC, Lucas Werneck UFRJ): cadastro/credenciamento 
de usuário

ambiente PhP/MySql & softs Orchestrate + TheSky + CCDSoft servidores

apontamento dos astros por nome de catálogo ou coordenadas, filtrados por visibilidade

 cálculo do TSL e DJ

visualização das imagens dos astros em tempo real (GIF) & centralização do astro

aquisição de imagens de calibração de forma automática

 inspeção do direcionamento do telescópio e carta do céu

condições meteorológicas locais e regionais disponíveis

 interface de bate-papo “on line” c/equipe do observatório (PhP/Mysql)

 tratamento e banco público das imagens celestes



QUAL  É  O  PÚBLICO  ALVO?

● Instituições do Ensino Formal  (Fundamental, Médio e 
Superior)

–  professores acompanhados, ou não, por seus estudantes

–  ciência da Instituição

Dr. André Milone (DAS-INPE)



COMO AGENDAR UMA SESSÃO remota no Miniobservatório?
QUAIS SÃO OS PROJETOS de observação?

QUANDO OCORREM as sessões?

● Formulário eletrônico (simplificado) e regras em:
http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/formulario/formSimples.htm

● Projetos atuais:
– Adote uma constelação (1 vez executado)

– Um passeio pelo céu (12 vezes)

– Relevo da Lua (1 vez)

– Movimento de um asteróide
– Próprio: Estrelas variáveis, Estrelas duplas, Passeio próprio, Movimento 

dos satélites de Júpiter, Cores das estrelas, Busca de supernovas, etc. (os 3 
primeiros foram propostos)

● Quintas-feiras das 19h às 22h, de abril a outubro (exceto julho)

Dr. André Milone (DAS-INPE)

http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/formulario/formSimples.htm
http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/formulario/formSimples.htm
http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/formulario/formSimples.htm
http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/formulario/formSimples.htm


PROJETOS  DE  OBSERVAÇÃO
✔ Adote uma constelação

✔ Captura de imagens das estrelas mais brilhantes de uma dada constelação 

✔ Um passeio pelo céu
✔ Captura de imagens de astros diversos

Dr. André Milone (DAS-INPE)
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PROJETOS  DE  OBSERVAÇÃO
✔ Relevo da Lua

✔ Conceitos de geometria e trigonometria ligados à iluminação pelo Sol 

✔ Movimento dos satélites galileanos de Júpiter (sugestão!)
✔ Conceitos de geometria & movimentos circular/harmônico + 3a Lei de 

Kepler

Cratera Agrippa  (4° crescente)

29/junho/200
4

01/julho/200
4

30/junho/200
4 Dr. André Milone (DAS-INPE)



PROJETO  OBSERVACIONAL  PILOTO
✔ Movimento (próprio) de um (ou mais) asteróide(s)

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

✔ Sem necessidade de filtros, exposições longas e tratamento de imagens
✔ Mede-se deslocamento angular (em pelo menos duas imagens)
✔ Calcula-se velocidade angular no plano do céu

● instantânea e relativa ao observador!
✔ Pode-se medir ângulo de paralaxe →distância (observações simultâneas)

● conceitos de trigonometria
✔Velocidades médias da Terra e asteróide (radial e tangencial)
● 3ª Lei de Kepler e conceitos de cinemática bi-dimensional

Thetis: 
31/agosto/2004

Hebe: 
25/agosto/2006



COMO  EXECUTAR  UMA  SESSÃO REMOTA?

● Modo UTS Web (“Unified Telescope System”)↔ página na Internet
● Modo Bisque ↔ programas TheSky 5 & CCDSoft 4

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

 Necessidade de confirmação oficial do professor/escola
 Alternativas

 banco público de imagens do Miniobservatório

http://crux.das.inpe.br/uts/data/
 colaboração futura com outros observatórios

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/


SESSÃO REMOTA:
Interface Web de Bate-Papo

Dr. André Milone (DAS-INPE)



OBSERVAÇÃO REMOTA:
modo UTS Web – Login

(página num servidor Windows ou Linux)

Dr. André Milone (DAS-INPE)



OBSERVAÇÃO REMOTA:
modo UTS Web – Índice

Dr. André Milone (DAS-INPE)



RESULTADOS: Quem já realizou sessões remotas?
● Em 2005, 10 sessões/noites executadas de 13 (início em 12 de agosto)

– 10 instituições: Ens. Fund. (2), Ens. Médio (2) e Ens. Superior (6)
– 5 públicas e 5 particulares
– 3 estados (SP, RS e PR em ordem decrescente de número de sessões)
– projetos/noites: próprios (4), Um passeio p/céu (4), Lua (1) e Adote uma constelação (1)
– (3 desistências)

● Em 2006, 17 (previsão) sessões/noites executadas de 21 (11 no 1º sem. e 10 no 2º)

– 11 instituições: Ens. Fund. (4), Ens. Médio (4) e Ens. Superior (3)
– 5 públicas e 6 particulares
– 4 estados (SP, MG, RS e AL em ordem decrescente de sessões)
– projetos/noites: Um passeio pelo céu (8) e próprios (2)
– ao menos uma noite por instituição
– (4 desistências)

Dr. André Milone (DAS-INPE)



Dr. André Milone (DAS-INPE)

Relatório de uma sessão

Banco público de imagens

Sessão a partir do AL em 24/8/06
Sessão a partir do RS em 10/8/06

Estudantes de Maceió – 01/8/06

RESULTADOS: Quem já realizou sessões remotas?

http://www.das.inpe.br/miniobservatorio/obsremotas/24Agosto.htm
http://crux.das.inpe.br/uts/data/


RESULTADOS: sessões remotas em 2006
Tipo de Instituição - Abril a Outubro/2006

6; 55%

5; 45% privada

pública

Nível de ensino - Abril a Outubro/2006

3; 27%

4; 37%

4; 36%
superior

médio

fundamental

Estados Participantes de Sessões Remotas 
Abril a Outubro/2006

6; 55%

2; 18%

1; 9%

2; 18%

SP

MG

AL

RS

Dr. André Milone (DAS-INPE)

Índice de desistências - Abril a Outubro/2006

4; 19%

17; 81%

canceladas

confirmadas

Tempo Meteorológico - Abril a Outubro/2006

11; 65%

6; 35%

céu aberto

céu fechado



Dr. André Milone (DAS-INPE)

PERSPECTIVAS educacionais

 Qual é o verdadeiro impacto das observações astronômicas (remotas) na 
educação formal?

 Como medir este impacto educacional?

 O quê precisa ser feito por nós pesquisadores?

 Quais são os projetos observacionais mais adequados?

 Como adequar tais projetos?

 Deve haver uma integração pesquisa-ensino nestes projetos? Como?

Atualmente, estamos na fase inicial desta empreitada perfazendo um 
processo contínuo para a aplicação das observações astronômicas no 
ensino-aprendizagem do empirismo científico junto a instituições do 
Ensino Formal.



OUTROS RESULTADOS: Pesquisa/Pós-graduação

● Trânsito planetário – Sistema HD 209458
–  Mestrado de Éder Martioli, 2005 (Orientador Francisco Jablonski)

Dr. André Milone (DAS-INPE)



Dr. André Milone (DAS-INPE)

RESULTADOS: Limitações do Miniobservatório

  FWHM_seeing atmosférico maior que 2,5 arcsec e variável no início 
da noite

 25% a 50% das noites com possibilidade de céu encoberto

 exposições curtas de até 20 segundos

 apontamento do telescópio com precisão de 1,3 arcmin

 visibilidade acima 30° de elevação; exceto oeste que pode ser ≥ 20º
Tempo Meteorológico - Abril a Outubro/2006

10; 62%

6; 38%

céu aberto

céu fechado



Dr. André Milone (DAS-INPE)

Limitações e perspectivas da observação remota no 
Miniobservatório

desenvolvimento computacional de Ana Lúcia Beraldo
projetos óptico-mecânicos de René Laporte

suporte em Eletrônica de Marcos Okada

 no modo UTS Web não há, por enquanto, para o observador remoto 
recursos de:

 escolha da época das coordenadas (correções por precessão e refração) 

 auto-centralização do astro na imagem c/intervenção do observador

 visualização da região do céu apontada pelo telescópio (3º x 4º)

 visualização de todo o céu em tempo real (2π esteradianos)

 focalização da imagem

 auto-guiagem do telescópio durante as exposições

 tarefas de administrador do observatório (inicialização, ...)
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