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ON 175 ANOS l l

Observatório Nacional -- 175 anos de História

0 Observatório Nacional (ON), a mais antiga instituição científica do País, foi

criado por Decreto de D. Pedro l em 15 de outubro de 1 827. Completa portanto 175
anos. O que motivou a criação desta instituição foi a necessidade de serviços adequados

de determinação da hora legal e de cartografia missão que ON cumpriu com
competência durante sua [rajetória.

São dignos de menção, entre os valiosos trabalhos prestados pelo ON no século
1 9, o estabelecimento e a demarcação de parte de nossas fronteiras, bem como a expedição
realizada ao Brasil Central, entre 1 892 e 1 896, para a escolha do local onde seria construída

a futura capital, Brasília. Já no século 20, foi responsável pela instalação do telescópio de
1 ,6 m que daria origem ao Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA).

A estrutura anual voltada para as pesquisas e os serviços em astronomia,

geofísica e metrologia (frequência e tempo) -- data da reforma de 1 921 , que retirou do
ON as responsabilidades de meteorologia, transformando em diretoria própria.

A Comissão Tundisi, que teve por objetivo avaliar a tnissão de todas as unidades

de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), recomendou o fortaleci-
mento do ON, principalmente nas áreas e nos focos em que a instituição tem atuação

singular e abrangência nacional.
O compromisso do MCT com a revitalização do ON vem sendo conduzido

sob a liderança competente e reconhecida do Dr. Waldimir Pirró e Longo. Seus valorosos
e dedicados pesquisadores e funcionários têm dado demonstrações de que são zelosos do

património construído ao longo de quase dois séculos de serviços ao País, mas estão
também atentos aos desafios da contemporaneidade. As linhas de ação do ON convergem

para os caminhos mais prósperos do futuro e asseguram seu comp'om'sso com o
desenvolvimento científico e tecnológico do País.

Ronaldo Mota Sardenberg
Ministro da Ciência e TecttoLogia

Rumo aos dois séculos de existência

A anual Direção do Observatório Nacional tem se esforçado, juntamente com o seu dedicado corpo de servidores,

para estar à altura do passado desta notável instituição, verdadeiro património nacional. Quem nele trabalha, além da
satisfação profissional, sente, permanentemente, o peso de seus 175] anos de relevantes serviços prestados à Nação por
aqueles que nos antecederam. Os seus prédios históricos, relíquias mui justamente tombadas pelo Património Histórico,
encerram em cada canto parte da nossa história.

Ações só existem no presente, e o futuro delas depende fundamentalmente. As recentes ações que estão sendo
implementadas e aquelas já em curso permitem vislumbrar un] futuro de muitas e maiores realizações para o Observatório
Nacional. De fato, as estratégias que norteiam tais ações foram formuladas com o objetivo de modernizar a gerência e a
infra-estrutura, aumentar a capacidade e a produtividade de seus recursos humanos e ampliar a captação de recursos, tudo

em benefício do seu desempenho na pesquisa, no desenvolvimento experimental, na prestação de serviços e no ensino.
Enfim, as estratégias implementadas convergem para a consecução da política de médio prazo adotada, que visa à

revitalização e à expansão das atividades do Observatório, contribuindo para que o mesmo atinja a liderança em suas áreas

de atuação e prossiga a suam trajetória brilhante e útil ao Brasil, rumo aos dois séculos de existência.
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WaLdimir Pirró e Longo
Diretor - Observatório Naàonal
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3 HISTORIA DO ON
Os 175 anos de história do ON são um

rico testemunho da luta das instituições
científicas brasileiras em defesa da for-

mação de recursos humanos e da implan
tação da ciência básica no país.

GEOMAGNETISMO
Apesar de relativamente nova, a área de

geomagnetismo, que se caracteriza pela
observação da força magnética em nosso
planeta. é hoje uma ciência independente
e caracterizada por uma enorme precisão
dos dados observados

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Fernando Henrique Cardoso

MINISTRO DE EScuDO DA

CIENCIA E TECNOLOGIA

Ronaldo Moca Sardenberg ASTROFÍSICA

RELATIVISTICA
ENERGIA

GEOTERMICASECRETARIO EXECUTIVO DO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Carlos Américo Pacheco
Anãs brancas, estrelas 'estranhas', bura-
cos negros e cordas cósmicas são alguns
dos fantásticos objetos que fazem parte do
día-a-dia de quem se dedica ao estudo da
astrofísica relativística.

0 calor interno da Terra é uma das principais
fontes de energia ao alcance da sociedade
moderna e equivale a cerca de cem vezes o
consumo energético anual global, sendo,
assim, um recurso quase Inesgotável

SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO

DAS UNIDADES DE PESQUISA

Jogo Evangelista Steiner

WHdimir Pirró e Longo

DIRETOR DO ON ASTRONOMIA

EXTRAGALACTICA
ESCALA DE TEMPO
ATOMICO

Através do estudo das galáxias, com
centenas de bilhões de estrelas. a astro-

nomia extragaláctíca tenta compreen-
der o universo para desvendar tanto a oHgem
quanto o destino dessa megaestrutura.

Há mais de cinco décadas. uma escala
de tempo de precisão impressionante
baseada na radiação emitida pelos átomos

tem sido o objeto do trabalho e do esforço
dos metrologistas do tempo.

EDITOR

Cássio Leite Vieira

Antonio Augusto Passos Videira
IFCH - UEq

AUTOR CONVIDADO

ASTROFÍSICA DO SISTEMA
SOLAR

SERVIÇO DA HORA
Desde 191 3, o Serviço da Hora do
Observatório Nacional vem gerando
conservando e disseminando a cha-
mada Hora Legal Brasileira, que hoje
tem como padrão relógios atómicos de
altíssima precisão.

PROJETO GRÁFICO.

DIAGRAMAÇÁO,INFOGRÀFICOS
E TRAmMENTO DE IMAGEM

Além da formação e evolução dos
planetas, a exploração científica do
sistema solar tem permitido entender
como a vida apareceu na Terra e como
ela pode ter surgido e deixado de existir
em outros planetas

Ana Luisa Videira

Kátia Oliveira

Divisão de Documentação ON

AGRADECIMENTOS

PÓS-GRADUAÇÃO NO ON
0 Observatório Nacional mantém suas

atividades de pós-graduação em vincu-
lação estreita com as atividades de
pesquisas nas áreas de astronomia

e astrofísica, bem como na de geofísica

ASTROFÍSICA ESTELAR
Depois de sua formação, as estrelas pas
sam milhões ou bilhões de anos quei-
mando combustível, até chegarem ao fina

de suas vidas. Mas haveria realmente um
fim para essas fornalhas cósmicas?R. General José Cristino, 77

20921-400 São Cristóvão
Rio de Janeiro RJ Brasil

Fine: (0xx21) 2585-3215

Fax: (0xx21) 2580-6041

http://www.on.br

OBSERVATÓRIO NACIONAL - MCT

INSTITUCIONAL

ASTROMETRIA 0 0N está coordenando e será a sede de
um banco de dados ambientais, o Bam-
petro, resultaco de convénio entre a
Redepetro e a Finep

0 leitor já tentou determinar a posição
relativa ou o movimento de uma estrela.
de um planeta ou de um satélite? Não?
Então, a astrometria vai ajuda-lo nessa
apaixonante empreitada. INSTITUCIONAL

Com o apoio do WCI o ON está implantando
o sistema de 'caHmbo de tempo', que vai gerar

uma assinatura eletrânica segura, legal e de
fonte confiável em documentos eletrânicos

l ÊgÊW l SISMOLOGIA

('T BRASIL
A sismologla não se preocupa apenas em
entender os mecanismos dos terramotos

Essa área, através do estudo desses
tremores, tem ajudado na busca de recur-
sos naturais indispensáveis à sobrevi-
vência do homem moderno.

Ministério da Ciência e Tecnologia TOME CIENCIA
Conheça o perfil do Observatório Nacional
e algumas de suas principais realizações
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Os 1 75 anos do Antonio Augusto
Passos Videira

Departamento de Filosofia
Instituto de filosofia e
Ciências Humanas.

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro

Observatório Nacional
Em 15 de outubro de 1827, foi criado,
através de um decreto assinado pelo
Visconde de São Leopoldo, um obser-
vatório astronómico que, após suces-
sivas transformações, resultaria no atual
Observatório Nacional. Sua criação
deve ser elatendida no contexto das
necessidades da política do imperador
D. Pedra l

Laços
aolongo

doreinado

A principal preocupação do Primeiro
Império, cinco anos após sua fundação,
era assegurar o bom funcionamento da
administração do estado ao lado da
consolidação das fronteiras nacionais,
talvez a principal herança do período
colonial. Ao mesmo tempo em que
procurava fortalecer e aperfeiçoar as bases
para o funcionamento da administração
do jovem país -- o que já havia sido
iniciado por Dom Jogo VI, a partir de
1808 --, D. Pedro l continuava a inte-

gração do Brasil com o mundo. Para que
essa integração se tornasse realidade, era
necessário conhecer algumas informações
a respeito, por exemplo, da localização do

império. A inexistência desses dados levou
a primeira Assembléia Constituinte
brasileira a decidir pela criação de uma
instituição estatal que seria responsável
pela sua obtenção.

Apesar de sucinto, o decreto imperial
não deixava dúvidas quanto às tarefas
do observatório: o conhecimento de

dados astronómicos e meteorológicos,
bem como o treinamento de enge-
nheiros militares. Essas tarefas deter-
minariam a identidade do. observatório
astronómico durante praticamente todo
o império brasileiro.

tomou para si a tarefa de organizar os
trabalhos práticos do observatório. Para

isso, contribui a urgência em treinar os

Decreto de

fundação, assinado em

15 de outubro de 1827.
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Decreto e nome
oficial

Acalmado o Império e já existindo alguma
atividade prática ligada à astronomia,
tornou-se mais fácil às autoridades do

Exército, o principal responsável pela
administração da Escola Militar, perceber

que era tempo de dotar o observatório de
melhores condições de funcionamento. Em

1 845, um relatório sugeria o que deveria ser

feito para que o observatório pudesse
funcionar a contento. As principais medidas

incluíam a transferência do observatório para
uma sede própria -- uma vez que as
instalações no prédio da Escola Militar eram
insuficientes devido ao pouco espaço

disponível --, bem como a promulgação de
um regulamento organizando suas atividades
e seu modo de funcionamento.

Essas medidas coram tomadas na gestão de
Souber de Sauve, professor de química da
Escola Militar e primeiro diretor do
observatório. Contra sua vontade, o local

escolhido eoi uma antiga e inacabada igreja
jesuítica no morro do Castelo, no centro da

cidade do Rio de Janeiro. O prédio,
pertencente ao Ministério da Guerra, já
havia acolhido no século 18 alguma ativi-
dade cientí6lca em astronomia e meteo-

rologia, além de ser visível do porto da cidade

do Rio de Janeiro. Sua localização permitiria,
assim, o fornecimento da hora exata para os
navios fundeados nas águas da baía de
Guanabara e para toda a cidade. Em 1846,
foi publicado um decreto que estabelecia

como a instituição deveria funcionar e qual
seria seu nome oficial: Imperial Observatório

do Rio de Janeiro.

Quadro de D. Pedro ll
com livros e

instrumentos científicos.

cadetes no manuseio de instrumentos

astronómicos e geodésicos.

Nesse início, 6oi fundamental a participação
de D. Pedra 11, que cedeu seu observatório
particular, situado no palácio imperial em

São Cristóvão, para que os alunos pudessem

aprender a usar instrumentos científicos.
Essa 6oi a primeira das várias colaborações

de D. Pedro TI com a instituição, laços que se

manteriam ao longo de todo o seu reinado. Discussão
pelosjornais

Entre 1846 e 1 870, o Imperial
Observatório do Rio de Janeiro foi
administrado e freqüentado princi-
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F;

palmente por militares do Exército. Não
é exagero afirmar que, naquele quarto de
século, o Imperial Observatório foi, antes
de tudo, uma instituição militar pres-
tadora de serviços. Além da colete de
dados, cabia à instituição divulga-los.
Para isso, começou a publicar em
1 852 um anuário astronómico e,

pouco depois, um boletim
meteorológico.

pudesse encontrar ali abrigo. A astro-
nomia, a meteorologia e a geofísica
deveriam ser também incentivadas co mo
fo ates de conhecimento.

Pedro de Alcântra Bellegarde

professor de matemática da

Escola Militar e primeiro

encarregado do observatório

astronómico

Não foi fácil para Liais cumprir
a tarefa que recebeu de D.
Pedro 11. Apesar de ter conse-
guido o desmembramento
do observatório da Escola

Militar, Liais sofreu sé-
rias resistências de

seus super 1 0 re s

militares, preo-

cupados com os
rumos científicos

Os dado s m eteo ro -

lógicos apareciam até
então nas paginas
algunsjornais cariocas.
A identidade estrita-
mente militar come-

.hanHo-

nada a partir de
1 871, ano em que
assumiu a direção do

instituto o astrónomo,

meteorologista e enge-
nheiro francês Emmanuel Liais a convite
de D. Pedro 11. Com essa escolha, o

imperador procurava fortalecer o obser-
vatório, fazendo com que, ao lado da
prestação de serviços, a chamada
ciência Dura

administração de Leais foi

marcada por inúmeras polê-
micas. No início de 188 1, Liais, desgastado
com esses atritos, resolveu se demitir de seu

cargo e retornar para sua cidade natal,
Cherbourg, na Normandia

ÍÍt (França). A gota d'água para

essa decisão foi a

!1lB'.. discussão que
manteve

p e l o s
Jornais

Prédio do Imperial
Observatório do Rio de Janeiro

no morro do Castelo.

«

=

0
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Publicações científicas do

então Imperial Observatório
do Rio de Janeiro

0 astrónomo. meteorologista e
engenheiro francês Emmanuel

Liais (1826-1900) chegou ao
Brasil em 1 858, tendo sido

diretor do Imperial Observatório

j1871 a 1881) e prefeito da
cidade de Cherbourg, após seu

retorno para a frança.

batalha contra seu antigo colega e contra o
observatório até os primeiros anos do
século passado.Expedição à

Patagõnia
Ainda que tivesse ganhado um inimigo
para toda a vida, Cruls conseguiu tran-
qililizar o Imperial Observatório, passando

a se preocupar com o fortalecimento da
política científica iniciada por Liais. Em
1882, organizou uma expedição cientí6lca
para a observação da passagem do planeta
Vênus diante do disco solar. Esse fenómeno,

além de raro, era importante na época, pois
permitia o cálculo do valor da paralaxe solar,
a principal unidade astronómica conhecida.

No lugar de Liais, assumiu de
forma proviória -- e a partir de
1 884 definitivamente --, o
engenheiro belga Luiz Cruas,
que havia chegado ao Brasil
poucos anos antes. Após a saída
traumática de Pereira Reis, ao

final de 1878, Cruls tornara-se

o principal colaborador de Leais,
mostrando-se, além disso, capaz
de realizar as atividades atribuí-

das ao observatório por seu
superior e pelo governo imperial.

O sucesso obtido com a expedição a Punha
Arenas, no extremo sul do continente sul-
americano, tornou o nome de Cruas ainda

mais conhecido por cientistas europeus e
norte-americanos. Até o final do regime
monárquico, Cruas eoi bem sucedido à frente
do Imperial Observatório.

As qualidades de Cruas como
cientista e administrador habi-
litaram-no a ser o sucessor de

Liais. Cruls soube co nquistar
a simpatia do governo por ter

conseguido resolver a incomoda

polêmica sobre o meridiano
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Determinação
de fronteiras

Por toda a década de 1890, a
mais importante dessas missões
foi a tentativa de transferir a

capital do país para o interior.
Cruls foi incumbido pelo
marechal Floriano Peixoto, então

presidente da República, de
organizar uma expedição p ara a
determinação do quadri-
látero da futura capital
nacional. Essa expedição
alcançou o resultado esperado,

passando à história como
Expedição Cruls.

Com a Proclamação da República, o
observatório como era previsível

passou por profundas modificações, após um
período inicial em que se cogitou inclusive
o seu fechamento. Atrás dessas manobras,

que visavam a acabar com o observatório,
estava Pereira Reis, fundador e diretor desde

1 88 1 do Observatório da Escola Politécnica,
então situado no morro de Santo Antânio.

Uma vez mais, Cruls conseguiu deter as
manobras de Peneira Reis, o que Ihe foi

possível pelo apoio que recebeu de Benjamin
Constant, ministro da Instrução Pública e
um dos homens fortes do novo regime
republicano. A aproximação com os militares

resultante não apenas do apoio dado por
Constant, mas principalmente de um
decisão do próprio Cruls, que percebeu a
influência que aqueles tinham dentro do
novo governo -- eez com que o observatório
astronómico realizasse as missões que Ihe

eram confiadas pelo governo.

Outra expedição de que se
incumbiu Cruls levou-o à região

do rio Javari, na fronteira com o
Peru e a Bolívia. Dessa vez, era preciso lixar

a localização excita da nascente daquele rio,
fundamental para solucionar o conflito com
a Bolívia. 0 Observatório Nacional (ou

ON) voltava, a pedido do Barão do Rio
Branco, às tarefas de determinação de
fronteiras. Também aqui Cruls Êoi coroado
de sucesso. Agora, contudo, o preço que

pagou foi alto demais: sua saúde debilitou-

0 engenheiro militar e
astrónomo belga naturalizado

brasileiro Luiz Cruls (1 848-

1 9081 foi diretor do Imperial

Observatório (1881 a 1908)
e professor da Escola Militar.
sendo que, em 1882, recebeu

o prémio Valz da Academia

de Ciências de Paras por seus

trabalhos sobre observação
de cometas.

F
l

Foto tirada ao longo do caminho

percorrido pela expedição ao

Planalto Centrall a autoria é

atribuída a Henrique Morize,

então l o astrónomo do

observatório e seu futuro diretor.
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radicalmente a natureza de sua

instituição. A partir daquele ano,

a principal função do ON passaria

a ser a organização de um serviço

meteorológico por todo o territó-
rio nacional. Como em ocasiões

anteriores, o governo preocupou-
se em atribuir uma tarefa sem que

colocasse à disposição os meios
necessários para sua concretização.
Morize não teve outra escolha a

hão ser obedecer. Para isso, dire-

cionou praticamente todos os
então recursos financeiros e

humanos para a criação e o
funcionamento da rede meteoro-

lógica, que, anos depois, daria
lugar à fundação do Instituto
de Meteorologia.

Mesmo tendo que cuidar da rede
meteorológica, Morize prosseguiu

com outras atividades já iniciadas, como a
medição de dados sobre a variação da latitude

na cidade do Rio de Janeiro. Em 1915,
criou o Observatório Geomagnético em

Vassouras, e, três anos antes, aproveitando-
se do bato de o Brasil ser um dos locais mais

apropriados para a observação de um eclipse
solar total, obteve fundos para reformar o

prédio do ON, ainda situado na antiga igreja
no morro do Castelo e cujas condições
precárias haviam também sido uma das

principais preocupações de seus antecessores.

Prédio do Observatório Nacional
no início da década de 1920.

se irremediavelmente. Entre 1902 e 1908

este o ano em que morreu em Paria --,
Cruas nunca mais pede dirigir satisfato-
riamente sua mstltulção.

Eclipses solares
Dias após a morte de Cruls, Henrique
Morize 6oi nomeado diretor. Morize, francês
de nascimento e funcionário do ON desde
1884, era o segundo na hierarquia da
instituição, em que já havia desempenhado
várias tarefas diferentes.

O morro do Castelo nunca 6oi considerado

satisfatório para abrigar uma instituição
científica e prestadora de serviços, tarefas

que exigiam condições inexistentes (solo
firme, por exemplo) naquele local. Além de

reformar a sede do ON, Morize conseguiu

montar uma equipe que deveria, ao lado de
equipes inglesa, francesa e argentina,
observar o eclipse. O mau tempo, entre-
tanto, impediu que as equipes realizassem

seus objetivos.

A identidade do ON, mesmo quase 1 00 anos
depois de sua fundação, era ainda deter-
minada principalmente por necessidades

do governo nacional. Ao lado da observação
desinteressada de fenómenos e objetos
celestes, a instituição continuava. a fornecer

dados meteorológicos e a hora certa.

Henrique Morize, diretor do

observatório entre 1908 e 1929.

foi catedrático de física

experimental da Escola

Politécnica.

A partir de 1909, Morize assistiu, sem que

nada pudesse fazer contra isso, à pro-
mulgação de um decreto que transformaria

Melhor sorte teria Morize em 1 9 1 9, quando,
em Sobral (Ceará), observou, ao lado de dois
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astrónomos ingleses, um outro eclipse solar
total, responsável pela verificação de um

importante efeito previsto pela célebre teoria
da relatividade geral de Albert Einstein.

expectativas iniciais e ainda que as

novas instalações fossem muito mais
apropriadas --, a transferência não alçou
o ON ao nível científico desejado por
Morize. Seu cotidiano continuava mar-
cado pe] a prestação de serviços.

Ciência para o
desenvolvimento Morize morreu em março de 1 930 e, para

seu lugar, [oi esco]hido um nome de fora do
ON: Sebastião Sodré da Gama, professor de
mecânica racional da Escola Politécnica.

Estranho à instituição, Sodré da Gama
preocupou-se em fazer com que o ON não
se descuidasse de sua rotina de serviços.

A principal força científica era o astrónomo

[)omingos Costa, que tentou construir um
observatório astrofísico na serra da Bocaina.

A construção de um novo observat(brio

poderia significar o fortalecimento da ciência
pura dentro do ON, por meio da retomada
de uma antiga área de atuação da instituição.
Enquanto Cruls foi diretor, o ON deu seus
primeiros passos na área da astrofísica.
A Proclamação da República, no entanto,
enterrou essas atividades, uma vez que as

preocupações estavam todas elas determinadas

pelas aplicações da ciência capazes de contribuir

para o desenvolvimento económico do país.

A reforma do prédio do ON foi insuficiente

para Ihe dar condições mínimas de funcio-
namento adequado. Morize, a partir da
queda de uma janela da biblioteca, voltou à
carga junto às autoridades e, finalmente,
conseguiu, pouco tempo antes do início da
Primeira Guerra Mundial, a verba necessária

para a transferência da sede do ON.

O local escolhido -- uma vez mais contra a

vontade da direção do ON -- foi a colina
de São Januário, no bairro de São Cristóvão.
Assim como em meados da década de 1 840,

era preciso que o ON continuasse visível
desde o porto da cidade. Após anos de
construção, Morize conseguiu transferir o
ON, que começou funcionar em seu novo
local a partir de 1920. Contrariando as

Campus do ON

na década de 1930
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Por mero acaso realidade quase três décadas depois e por
mero acaso: uma crise no interior da Univer-

sidade Mackenzie, em São Paulo (SP), fez

com quc o grupo de radioastronomia da-

quela instituição, juntamente com a estru-

tura da pós-graduação, se transferisse para
o Rio de Janeiro, dando início à Formação

oficial de astrónomos profissionais no ON.

A verba para a construção do observatório
astrofísico foi conseguida, o que permitiu a

encomenda junto à casa Zeiss de ins-
trumentos científicos. Alguns deles chega-

ram a ser importados e remetidos ao ON.
No entanto, o início da Segunda Guerra
Mundial interrompeu o torne-cimento de
outros instrumentos e o término das
conclusões sobre a escolha de sítio. Graves

foram as conseqüências na vida do ON. A
mais importante delas foi o ocaso de
atividades além daquelas já estabelecidas.

Observatório
astrofísico

A colaboração com o IAG/USit iniciada por
ocasião do Ano Geofísico Internacional, foi

prosseguida por Abraço de Morais, então
diretor daquela instituição, e Lélio Gama.
Em meados da década de 1960, após o
retorno do Brasil à União Astronómica
Internacional, esses dois diretores, junta-
mente com outros companheiros, criaram a
Comissão Astronómica Brasileira(CAB),
que passou a ser a principal responsável pela

astronomia no Brasil no que diz respeito a
acordos internacionais.

Nas duas décadas seguintes, o ON viveu um

período de baixa produtividade. Em 1 95 1,
Lélio Gama, que no ON se dedicava
principalmente ao geomagnetismo, passou

a ser diretor da instituição, pois Sodré da
Gama havia morrido no ano anterior.
Também em 1951, era criado o Conselho

Nacional de Pesquisas, o anual CNPq.
Contando com esse novo órgão, Lélio Gama

pede começar a tirar o ON do estado de
letargia. Comprou novos e mais modernos
equipamentos para o Serviço da Hora e, em

1957, retomou as atividades de geomag-
netismo na ilha de Tatuoca (Para), bem
como participou, entre 1957 e 1958, em
colaboração com o Instituto Astronómico
e Geofísico da Universidade de São Paulo

(IAG/USP), do Ano Geofísico Internacional.

Lélio ltapuambyra Gama,

professor de análise
matemática da Universidade do

Distrito federal IRJ) e da
faculdade Nacional de filosofia

IRJ)l ingressou no observatório

em 1951 e foi seu diretor de

1951 a 1967.

Com a CAB, voltava a ser possível retomar

antigos projetos relativos à construção de um
observatório astronómico moderno em
território brasileiro. O principal colaborador
de Lélio Gama nessa empreitada foi Luiz

Muniz Barreto, que entrou para o obser-
vatório logo após o final da Segunda Guerra
Mundial e fora discípulo de Domingos
Costa. Em 1967, Muniz Barreto foi nome-

ado sucessor de Lélio Gama, que teve que se
aposentar compulsoriamente. Estava aberto
o caminho em direção a um observatório
astrofísico no Brasil, cuja construção havia
se tornado um tipo de 'paixão' para carreto.

É certo que essas iniciativas ajudaram o ON
a retomar e reforçar, em nível mais elevado,

atividades nas quais já aguava. Exceção Edita

para a astronomia, que continuava a sofrer
com as más instalações existentes em São

Cristóvão. A poluição luminosa urbana
impedia a realização de pesquisas
cientificamente interessantes. Mas não
apenas isso contribuía para o enfraqueci-
mento da astronomia: os recursos humanos
do ON eram insuâcientes. Poucos eram seus

funcionários, e muitas suas obrigações.

Para que esse observatório se tornasse
realidade, houve uma divisão informal de

tarefas entre o ON e o IAG. Ao primeiro
caberia a captação de recursos financeiros e
a organização do trabalho logístico respon-

sável pela escolha do sítio que abrigada o

observatório. Ao segundo, contando com o

apoio da pós-graduação do Instituto
Além disso, o ON não formava seus funcio-

nários a pós-graduação só se tornaria
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Tecnológico da Aeronáutica, em São José

dos Campos (SP), caberia a formação dos
recursos humanos, que usariam o instru-
mental científico do novo observatório.

Testemunho das
transformações
Ainda que as criações do MAST e do LNA
fossem compreendidas na época em que
aconteceram como sinónimos de um

enfraquecimento do ON aânal, como da
noite para o dia, o ON perdia seu passado e

seu futuro, nas palavras de um de seus
pesquisadores --, elas podem ser explicadas
na medida em que, na história da ciência
no Brasil, não é incomum instituições mais

antigas contribuírem para o surgimento de
outras. Esse 'processo de gestação de insti-

tuições científicas' remete necessariamente

a um plano mais amplo e, por isso mesmo,
mais complexo, pois ele não pode ser
compreendido a menos que se investigue a

política científica para o país como um todo.
Políticas científicas modificam-se com o

tempo, o que evidentemente provoca
mudanças nos rumos das instituições
científicas. 175 anos depois de sua
fundação, o Observatório Nacional é

ainda hoje, um excelente testemunho de
muitas dessas transformações. '

Como não poderia deixar de ser, a
construção de um observatório astrofísico
eoi entremeada por dificuldades de naturezas
diferentes, superadas pela força de vontade
de Muniz Barreto e pelo fato de que seu
sonho passara a ser o de toda uma nova
geração de astrónomos brasileiros.

Em 1981, era inaugurado oficialmente o
Observatório Astrofísico Brasileiro, des-

membrado do ON em 1 985 para dar origem
ao atual Laboratório Nacional de Astrofísica,

localizado em Brasópolis (MG). Naquele
mesmo ano, era criado o Museu de Astro-

nomia e Ciências Aâns, instituto que ficou

responsável pela preservação e pelo estudo
da memória científica do ON. A sede do

MAST, como passou a ser conhecido, foi o
antigo prédio do ON, no mesmo campus
em São Cristóvão.

Vista do Laboratório

Nacional de Astrofísica

em Brasópolis (MG)
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São bonitas as estrelas, não? E se alguma
delas eor um objeto completamente 'dege-

nerado', uma estrela anã branca, que está

queimando o que resta de seu combustível
nuclear até, finalmente, apagar no espaço,
transformando-se em um corpo sem luz que

vagueia por nossa galáxia? E que tal as

estrelas de nêutrons, corpos tão densos que
uma colher de chá de material tirado de sua

superfície pesaria algo como 100 milhões
de toneladas na Terra?

Os filmes de Glcção científica já se apossaram
dessas idéias e, constantemente, recorrem aos

buracos negros para 'explicar' parte de suas
tramas infelizmente, na maioria das vezes,

usando interpretações equivocadas. E os
'buracos de minhoca'? 'Uma sugestão de que
o cosmo é habitado por esses animais
anelídeos?' De naodo algum. Buracos de
minhoca ou, como preferem os pesqui-
sadores, 'pontes de Einstein-Rosen' são

objetos teóricos que serviriam de ligação
entre dois pontos distantes do espaço-tempo

ou, o que é mais impressionante, fariam a
ligação entre dois universos.

E os buracos negros? (figura 1). Quem
ainda não ouviu falar desses estranhos entes

cósmicos, produto final da vida gloriosa de

uma estrela com grande massa que colapso
de maneira tão brutal que nem mesmo a
luz consegue escapar da sua superfície?

Dois universos? Mas o universo não é o

'todo'? Ele não engloba tudo o que existe?
Como, então, pode existir mais de um universo?

figura l . Imagem do Telescópio

Espacial Hubble mostra lato de

elétrons e outras partículas

subatómicas lançado da região

central da galáxia M87, situada a

50 milhões de anos-luz da Terra

um ano-luz equivale a cerca de

9,5 trilhões de km. Essas
partículas estão sendo

aceleradas a velocidades

próximas à da luz por um

monstruoso buraco negro que

existe no centro daquela galáxia.

Calcula-se que esse buraco

negro tenha engolido material

equivalente a 2 bilhões de

massas solares.



ENTRE A REALIDADE E NAO IMAGINADO ASTROFÍSICA RELATIVISTICA ON 175 ANOS 15

Não é preciso continuar para que o leitor
veja como é empolgante a astrofísica
relativística, área da astrofísica que se
apóia fortemente nas duas teorias da
relatividade, a restrita e geral, ambas

desenvolvidas pelo físico alemão Albert
Einstein(1879-1955) e publicadas,
respectivamente, em 1905 e 1916.

revelou que nela havia um lugar de
enorme importância para as teorias
desenvolvidas por Einstein. Por exemplo,
a cosmologia (área que se preocupa com o
estudo global do universo) há muito tempo

já era 'sócia' das teorias relativísticas.

Figura 2. Imagem obtida pelo
telescópio Chandra mostra, na

faixa de raios X, a região central

da galáxia 'starburst' M82 --
galáxias 'starburst' são aquelas

onde existem regiões de intensa

formação estelar. A fonte mais

brilhante na imagem (centros

está a cerca de 600 anos-luz do

centro da galáxia, este marcado

com o sinal + jverdel

A comparação das duas imagens
mostra como o brilho aumentou

incrivelmente em três meses

Acredita-se que essa fonte seja

um grande buraco negro,

o primeiro caso confirmado

de um desses objetos fora do

núcleo de uma galáxia

Esse buraco negro deve ter

se formado a partir da fusão de

buracos negros ou a partir do

colapso de uma 'hiperestrela',

que se formou pela fusão de

outras estrelas.

Essa ligação se aprofundou a partir do
surgimento de outras teorias que nos
revelaram a possibilidade de existirem
outros universos, os chamados 'universos-

bolha' ou 'universos-bebês'. Isso é algo

impossível de ser imaginado sem as idéias
de Einstein.

Tendo como alvo principal os processos

Hsicos que ocorrem tanto localmente quanto

globalmente no universo, a astrofísica
relativística desponta como uma das áreas

que pesquisam a fascinante fronteira entre a
realidade e o ainda não imaginado.

Estrelas
estranhas

É a astrofísica relativística que também nos

indica a possibilidade de existência
de estrelas ainda não conhecidas por nós.
Ela nos mostra que, além das estrelas de nêu-

[rons, poderia haver outras configurações
estáveis, ou seja, estrelas formadas segundo

regras de estabilidade mais complexas que

aquelas que aceitamos no momento.

Cada vez que os astrofisicos teóricos apro-
fundam seus temas de pesquisa, pode ser que

as mais estranhas idéias surjam no cenário
científico. SÓ que muitas delas acabaram se
transformando em realidade através da

observação, como as anãs brancas, as estrelas

de nêutrons e os buracos negros (âgura 2).

O desenvolvimento científico da astro-

física produzido nas últimas décadas

l

Essas estrelas são coletivamente chama-das

'estrelas estranhas' por terem certas partí-

culas, os chamados quarks 'estranhos', como
constituintes da matéria que as compõe em
seu estado mais fundamental.
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Viagens Mais interessante ainda é notar que, há duas

décadas, esse assunto jamais seria tema de

debate entre astrofísicos teóricos, pois,
provavelmente, seria considerado um delírio,
sem qualquer significado científico. Hoje, é

tema de intensas pesquisas.

no tempo">
Figura 3. Imagem obtida pelo

Telescópio Espacial Hubble

mostra a interação entre duas

galáxias que estão na

constelação Touro, a 300
milhões de anos-luz da Terra. A

galáxia NGC 1410 (esquerda)

colidiu com a galáxia NGC 1409

jdireita) há cerca de 100

milhões de anos. A linha escura

de matéria vista na imagem é

resultado dessa colisão. Ela

começa na NGC 1410,

atravessa 20 mil anos-luz de

espaço intergaláctico e se

enrola' em torno de NGC 1 409.

Se não bastassem as propostas de novos

objetos e os desafios de entendermos o

universo, a astrofísica relativística ainda nos

acena com a possibilidade de 'viagens no

tempo'. A partir dos trabalhos do astrofísico

norte-americano Kip Thorne, que mostraram
ser isso possível, ficamos com um enorme sinal

de interrogação à nossa frente: é ou não
possível fmer esse tipo de viagem?

Envolta
em mistério

A astrofísica relativística revelou-se ao longo

do tempo uma das áreas mais abrangentes
na pesquisa sobre o universo. Por [er como
sustentação as teorias gerais desenvolvidas

por Einstein, ela engloba uma enorme área
de estudo. Como já vimos, ela estuda estrelas

degeneradas, como as anãs brancas, as

estrelas de nêutrons ou as estrelas 'estranhas:

Esse é um assunto polêmico e não são poucos

os físicos que discordam dos resultados
obtidos por seus colegas pesquisadores. Mas

o que mais nos empolga é imaginar quais
seriam as conseqüências para todos nós se essa

previsão fosse confirmada.

Ê

E

g
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Com o auxílio da teoria da relativi-
dade, os astrofísicos relativísticos
também podem analisar as supernovas,
estrelas que explodem no final de suas

vidas. Os resíduos finais dessa mega-

explosão cósmica podem ser uma
estrela de nêutrons ou um buraco

negro, bem como, simplesmente, o
lançamento do conteúdo de matéria
no meio interestelar, sem deixar

qualquer objeto para trás.

Mais do que descrever o universo,
entendê-lo é o grande desafio que
afronta os astrofísicos teóricos neste

momento. Muitas teorias têm surgido

e tentado revelar o que ocorreu nos
primeiros instantes de existência do
universo. Não é uma tarefa fácil. Para

esse estudo, não podemos contar corri
a observação, pois a quantidade de

energia envolvida nesse processo é

espantosamente grande, milhões de

vezes superior àquela que poderia ser
obtida em qualquer laboratório terrestre.

Nem ao menos sabemos que tipo de

tecnologia poderia gerar a quantidade
de energia necessária para realizarmos
essas experiências. Resta-nos apenas
veriâcar a consistência física e mate-

mática dessas teorias e, a partir da
análise de fatos relevantes obtidos

através da observação do universo
anual, concluirmos sobre o que
jamais poderemos ver, a for-
.nana /]n BTm llnlTTP rCa ©
lied\.CLv LAL UXJI UlllVbXaVA-

o mesmo tempo em que se interessam

por estruturas tão pequenas como as

estrelas, aqueles que trabalham em

astrofísica relativística também querem
saber como se formaram as estruturas

em larga escala do universo, ou seja,
as galáxias e seus aglomerados e

superaglomerados (figura 3).

Estrelas,
buracos negros,

cordas e cosmologia

A pergunta fundamental, até hoje não
respondida, é: '0 que se formou pri-

meiro, as estrelas ou as galáxias? Assim,

também faz parte da dessa área o estudo

global do universo em que vivemos.
Como já dissemos, esse é o domínio

da cosmologia, que, embora nos
últimos dez anos tenha tido um incrível

desenvolvimento, ainda permanece
envolta em mistério.

0 Grupo de Astrofísica Relativística do Observatório Nacional realiza

pesquisas nas áreas de colapso gravitacional, buracos negros, estrelas

de nêutrons e cosmologia. Particularmente, estamos interessados em

estudar buracos negros (dos tipos toroidal e cilíndrico) em duas ou
três dimensões.

Também é nosso interesse estudar propriedades do espaço-tempo em

dimensões superiores a quatro, -- o espaço-tempo é um uno

quadridimensional que reúne as três dimensões espaciais (altura, largura

e comprimento) e a quarta dimensão jtempo). Essa linha de pesquisa é
desenvolvida com base particularmente na chamada teoria de Kaluza-

Klein, originalmente proposta em 1919 pelo físico alemão Theodor Kaluza

j1 885-1 9541 e refinada pelo físico sueco Oscar Klein(1 894-1 977). Essa

teoria é um modelo que pretende unificara força da gravidade com a força

eletromagnética em um espaço-tempo de cinco dimensões. A natureza e

origem dessa dimensão extra ainda é um mistério.

O grande
desafio

O que ocorreu nos primeiros milésimos de

segundo após o surgimento do universo
ainda é uma grande incógnita para a
astrofísica. Pode parecer incrível mas, para

descrever esse diminu [o intervalo de tempo,

precisamos de uma teoria nova, a chamada

gravitação quântica, uma vez que os
processos físicos que ocorreram nessas

frações de segundo está fora dos do-
mínios da teoria da relatividade geral,
que lida com os fenómenos que
envolvem a força de gravidade.

Em nosso grupo, destacam-se os trabalhos do pesquisador José de Sande

Lemos, especialista em buracos negros e teoria de cordas - essa última,

trata as partículas elementares(não divisíveis) como diminutas estruturas

estendidas e unidimensionais que se assemelham a cordas vibrantes.

sendo que, cada modo de vibração dessas entidades. representaria uma

partícula elementar (fótons, elétrons. quarks etc.).

\
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0 ser humano está confinado na Terra. um

dos nove planetas do sistema solar. Nosso
Sol é uma estrela como tantos outros
milhares delas visíveis no céu noturno, em

lugares livres da poluição luminosa das
grandes cidades. No entanto, nossa galáxia,

a Via Láctea, tem muito mais estrelas que
aquelas que podemos ver a olho nu: são

centenas de bilhões dessas fornalhas gigan-
tescas, sendo que, entre elas, encontramos
uma grande maioria iguais ao Sol ou até dez
vezes menores. Uma minoria delas é até cem

vezes maior que o Sol.

braços e são pobres em poeira e gás. A
variedade de tipos de galáxias no universo vai

além das galáxias normais: a astronomia já
identificou e classificou as irregulares e as em

interação (figura 2). Há raillbém espécies mais
exóticas, como os quasares e as galáxias altivas.

Mas as galáxias são sistemas de estrelas
incrivelmente distantes no universo. Com

exceção do Sol, que está a 150 milhões de

km da Terra, para se chegar à estrela mais
próxima, dentro de nossa galáxia, levaríamos

cerca de quatro anos se pudéssemos viajar à
enorme velocidade da luz no vácuo (300 mil

km por segundo). Caso quiséssemos al-
cançar Andrâmeda, a galáxia mais próxima
e semelhante à nossa, levaríamos dois
milhões de anos. E se ousássemos imaginar
viajar até os confins do universo, teríamos
que gastar mais de 1 0 bilhões de anos a essa

velocidade impossível.

Nossa galáxia é do tipo espiral, constituída de

uma região central esférica e um disco
achatado com braços espirais daí o nome
-- repleto de estrelas, poeira e gás (6lgura l).

Além das espirais, outro tipo de galáxia
normal, também coíllum no universo, são as

elípticas, que geralmente não têm disco ou

Figura l . Imagem de

NGC 4414, galáxia espiral

normal, feita com a câmara de
campo vasto do Telescópio

Espacial Hubble pela equipe

do prometo sobre a escala de

distâncias extragalácticas,

que busca calcular ataxa de

expansão do universo.
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Início quente verso está em expansão e que teve um intcto.
Nesse inicio, o universo era menor, mais

denso e mais quente. Hoje, depois de ter
passado por um período de expansão
desenfreada que os astrónomos deno-
minam inflação --, ele está mais 'diluído' e

mais frio. De Eito, a temperatura do uni-
verso como um todo hoje é aproxima-
damente 3 kelvin, equivalente a 270 graus
celsius negativos. Essa medida da tempera'

cura do universo feita por satélites é prevista
pela idéia de que o universo teve um inicio
quente, o chamado 'Big Bang'

Figura 2 A NGC 4676,
conhecida como '0 Camundongo

é, na verdade, uma colisão

espetacular entre duas

galáxias espirais. Através desses

choques, pode se prever o que

acontecerá, dentro de bilhões

de anos. com a Via Láctea,

quando esta colidir com sua

galáxia vizinha, Andrõmeda

A imagem é da comera

avançada de mapeamentos

do Telescópio Espacial Hubble

E Podemos considerar que a astronomia
extragaláctica, que estuda as galáxias, é uma
ciência bastante jovem. Foi apenas na década

de 1920 que o astrónomo norte-americano
Edwin Hubble (1889-1953) descobriu que

as nebulosas espirais hoje, chamadas

galáxias eram sistemas de estrelas
independentes e localizadas muito além das
fronteiras da Via Láctea.

=
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A comunidade internacional, liderada pela
Nasci (agência espacial norte americana),
homenageou esse pioneiro da astronomia
extragaláctica, dando seu nome ao primeiro
telescópio espacial, que 6oi lançado em 1990 e

ainda hoje, em sua órbita terrestre, fàz descobertas

extremamente importantes sobre o universo.

'Peso'do
universo

Mas, se Q universo teve um inicio, podemos nos

perguntar: ele terá um fim? E qual seria esse fim?

As possibilidades são basicamente duas: a) o
universo se expandirá para sempre; b) ou ele

deixará de se expandir e voltará a se contrair.

Nosso conhecimento anual não permite
responder a essa questão com certeza. Para

Hubble também deu uma das maiores con-

tribuições à astronomia: a descoberta de que
todas as }:aláxias estão se aemtaàdo umas das ou-

tras, com velocidade proporcional à distância
entre elas. Essa descoberta inljiica que o uni-
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isso, precisaríamos saber qual é quantidade
total de massa no universo. Poderíamos dizer

que precisamos saber quanto 'pesa' o univer-

so como um todo para conhecer seu destino.

Se ele for mais pesado que um certo limite,
então deixaria de se expandir e voltaria co-
lapsar, diminuindo até provavelmente um
novo começo. Precisamos, então, 'pesa-lo'.
Uma forma de fazermos isso é saber a massa

('peso') das galáxias e dos aglomerados de ga-

láxias que observamos. Infelizmente, não te-
mos uma maneira Hcil de executar essa tarefa,

pois não observamos diretamente essas

massas, mas sim a luz das galáxias. É função

da astronomia extragaláctica escudar quanto
a luz de uma galáxia representa em massa e
como essa luz (massa) evolui no tempo.

existência, a astronomia extragaláctica vem
conseguindo conquistas importantes para
determinar as propriedades das galáxias, dos
aglomerados e da estrutura do universo em
larga escala. Em grande parte, esses avanços

se devem ao desenvolvimento tecnológico
ocorrido a partir da segunda metade do sé-
culo passado: a construção de grandes teles-
cópios terrestres, de novos detectores eletrâ-

nicos, de satélites que, posicionados cora da

atmosfera daTerra, fazem observações da luz
de raios X, ultravioleta e infravermelho (invi-

síveis ao olho humano) e, com um destaque
especial, do telescópio espacial Hubble.

Figura 3 A imagem, obtida em
21 de outubro de 1997 pela

câmara de campo vasto do

Telescópio Espacial Hubble,

revela mais de mil aglomerados

estelaresjovens surgindo para a
vida nessa 'explosão' brilhante e

intensa no coração de um par de
galáxias em colisão, NGC 4038 e

NGC 4039, conhecidas como

'Antenas'. A imagem à direita é

uma ampliação da área em

destaque à esquerda (verde).

São inúmeras as descobertas e rápidos os
avanços que conseguimos neste curto perío-

do de pesquisa sobre o universo profundo.
Entre alguns destaques, poderíamos citar o
fato de o universo ser dinâmico. As estrelas

estão em movimento dentro das galáxias e

estas se juntam em grandes aglomerados e

Matéria escura
Apesar de ter menos de um século de
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se movimentam com altas velocidades

dentro deles, causando colisões frequentes.
Esses choques provocam efeitos muito
visíveis na coima das galáxias envolvidas:
extensões e caudas, destruição das estruturas

regulares, aumento da produção de estrelas
Jovens e, conseqüentemente, elevação do
brilho intrínseco das galáxias.

censo geral dos objetos extragalácticos. Somado a isso, temos também uma
boa noção qualitativa do cenário de formação e evolução das galáxias no univer-

so, segundo o modelo mais aceito atualmente sobre a origem do universo.

Agora, precisamos colocar nosso conhecimento em uma forma quantitativa,

para podermos responder às perguntas primárias sobre o destino de nosso
vasto unlvcFso.e

Através dos movimentos internos das

galáxias e também da dinâmica destas dentro

de aglomerados, a astronomia extragaláctica
deduz que a maior parte do universo é
constituída de alguma forma de matéria cuja
natureza e origem ainda desconhecemos. A
vasta maioria dessa matéria escura, como é

conhecida, não consiste de nenhum tipo de
elemento (átomo ou partícula) que conhe-
cemos na física anual.

Formaçõesviolentas e
berçário de estrelas

Desde a década de 1980. o Observatório Nacional tem contribuído inten-

samente com o estudo do universo -- em particular, com os primeiros

mapeamentos de galáxias do universo mais próximo.

Mais recentemente, o Grupo de formação Estelar em Galáxias e Galáxias

Anãs -- composto pelo autor deste artigo e por estudantes de graduação e

pós-graduação -- obteve resultados importantes sobre galáxias que estão

formando estrelas jovens nos últimos milhões de anos, um intervalo de tempo

que, no 'relógio' que marca a idade do universo, pode ser classificado como

muito recente. Essas galáxias, com suas jovens estrelas, podem ser

comparadas a 'berçários' estelares. Muitas dessas galáxias com altas taxas

de formação estelar recente são produtos de grandes colisões (figura 3).

Perguntas
prinaarias

Infelizmente, a matéria total do universo é

justamente o que limita nossas conclusões
sobre o destino do universo. Novos tipos de
galáxias também foram descobertos, como

galáxias ativas com um buraco negro super-
massivo em seu núcleo, capaz de sugar toda

matéria a seu redor; galáxias anãs e galáxias

iceberg difíceis de serem detectadas, o que
torna complicado dizer quantas delas contri-

buem para a matéria total do universo; qua-

sares, que supostamente são núcleos de gran-

des galáxias em formação no universo primordial.

Esses resultados foram obtidos com alguns dos grupos internacionais com

os quais mantemos colaboração: o Instituto de Ciência do Telescópio Espacial

testados Unidos), a Universidade de Cambridge jlnglaterra) e o Instituto de

Astrofísica (frança). Descobrimos, por exemplo, que nem todas essas

galáxias contendo estrelas jovens estão sofrendo interações com outras -

hipótese sobre a origem da formação estelar muito popular entre os
astrónomos. Propusemos, então, que processos internos devem engatilhar

a formação estelar, como a constituição de grandes aglomerados estelares.

Entre outros trabalhos de nosso grupo que têm recebido bastante atenção

na comunidade internacional, está a calibração de um método de

determinação de distâncias para galáxias com formação estelar recente, bem

como a descoberta de que essas galáxias -- apesar de conterem estrelas

lovens, com apenas milhões de anos -- também têm estrelas mais velhas.

com bilhões de anos de idade. Esse resultado derruba a hipótese de estarmos

observando hoje galáxias se formando no universo local.

Entre tantas outras descobertas, podemos in-
cluir nessa lista a comprovação da teoria da

relatividade idealizada pelo físico alemão
Albert Einstein (1879-1955) no início do

século passado --, com base na observação
de vários eenâmenos astronómicos -- em

particular, o efeito de lentes gravitacionais, ou

seja, massas gigantescas que distorcem
imagens distantes devido a seus intensos
campos gravitacionais iü linha de observação.

As galáxias com formação estelar violenta, espetaculares em seus as

pectos explosivos, são exemplos magníficos desse nosso fantástico

surpreendente universo.
Grandes avanços nos ajudaram a fazer um
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Astrofísica não trata apenas do início do
universo (Big Bang), das galáxias distantes

e das estrelas que permeiam o céu noturno.

Essa área também inclui, por exemplo, o es-

tudo do envoltório gasoso de Júpiter, dos
canais de Marte, dos vulcões de Vênus, dos

anéis de Saturno, bem como dos pequenos
corpos que podem colidir com a Terra e ex-
terminar a humanidade em segundos.

no entendimento do sistema solar atingido
nesse período, é interessante comparar
conceitos que eram predominantes 30 anos
atrás com os conhecimentos atuais. No
início da década de 1960, a Lua era consi-

derada um objeto primitivo que não teria
sofrido grandes transformações desde sua
formação, enquanto Morte seria abundante

em vida vegetal.

Os astrofísicos empenham-se em responder
a questões tão antigas quanto a própria civi-
lização: Como surgiram a Terra, o Sol, a Lua

e os planetas? Quais as leis e os processos

físicos que moldaram a evolução passada da

Terra e dos demais planetas? Como a vida
surgiu na Terra? E mais importante: Ela é
única no universo?

Hoje, sabe-se que a Lua sofreu, logo após
seu nascimento, um intenso bombardea-
mento de corpos celestes que deixou sua
superfície cheia de crateras. Marte, por outro
lado, é um planeta frio e árido, com um
ambiente hoje hostil, mas que provavelmente

teve um passado muito interessante (fig. l).

Foi uma época em que água líquida abun-
dante corria em sua superfície, uma atmos-

fera favorecia uma temperatura mais amena
na superfície e na qual, talvez, tenha se
originado alguma forma de vida primitiva.
Até 1 977, conheciam-se apenas os anéis em
torno de Saturno. Neste início de século,

sabemos que todos os planetas gigantes
(Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) têm

anéis (figura 2).

O conhecimento sobre o sistema solar tem

sofrido um aumento inimaginável nestes
últimos 30 anos, e isso, em grande parte,
graças à exploração espacial. As grandes
civilizações são lembradas por aquilo que
sobrevive a elas, que tanto pode ser as pirâmi-

des ou os templos quanto o conhecimento

e o entendimento que acumularam.

Anéis para os
planetas

Terrestres e
gigantes

Talvez, a geração da qual faço parte seja
lembrada pela exploração da Lua e dos
planetas realizada nas últimas três décadas.
Gosto sempre de citar uma frase do
astrónomo norte-americano Cara Sagan
(1934-1996), de seu livro ZBe Caia/c

Ca ecf/an (Doubleday, s/1, 1973) "[...] em
toda a história da humanidade existirá

apenas uma geração que será a primeira a

explorar o sistema solar. Urna geração para
a qual na sua infância os planetas eram discos

distantes e indistintos em movimento no

céu noturno, e para a qual em sua velhice
estes mesmos planetas serão /!zKnrei, novos e

distintos mundos em fase de exploração".

Uma das principais motivações em muitas
das pesquisas sobre o sistema solar é o de

entender a forma pela qual os corpos
planetários funcionam como classes distintas
de objetos. Disciplinas científicas, como a

geologia, a meteorologia e a física de plasmas
-- este um tipo de qual-to estado da matéria
--, pertenciam antigamente apenas à Terra.

Agora, estão enriquecidas por serem estu-
dadas no contexto mais amplo de todo o
sistema solar e não apenas de um só corpo.

Sabemos que os planetas terrestres (Mercú-

rio, Vênus, Terra e Morte) guardam entre si
características comuns: superfícies sólidas e
com muitas crateras; uma estrutura em
camada, onde os materiais mais pesados estão

Para se ter uma idéia do notável progresso
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em seus centros e os mais leves em suas

super-fícies; indícios de atividades tectónica
e geológica que se mantêm apenas na Terra

porém, essas atividades moldaram a
superfície de todos os planetas vizinhos.

ginou. Nesse disco, a poeira 6oi se adregando

em corpos maiores (planetesimais) que, por
sua vez, coram formando os planetas.

Alguns desses objetos, em regiões bem
distintas, não chegaram a se aglutinar e per-

manecem ate hoje como pequenos corpos

A primeira dessas regiões, o chamado
cinturão de asteróides, situa-se entre Morte

e Júpiter e acredita-se que a formação de mais
um planeta

-...... n e s s a

Em contraste com os planetas terrestres, os

planetas gigantes são imensas bolas gasosas
de hidrogênio e hélio e não têm uma su-
perfície sólida em que uma sonda espacial
ou mesmo ser humano possam pousar. Claro

que as imensas pressões a que esses ele-

mentos químicos estão sub-

metidos fazem com que eles

passem do estado gasoso
como é o caso da atmos-
fera terrestre ao estado

líquido ou atésólido.
Figura l Imagem de Marte

em que sao visíveis
vulcões além do grande
cânion.No centro,vê-se

Valles Mari neris , o
sistema de cânions
c o m exte ns ão d e
cerca 4 mil km e com
profundidade de até
sete km. A direita, estão

três vulcões (círculos
escuros), que atingem
altu ras entre dez e 1 8 km

a partir da superfície do
Imenso planalto Tharsis

No entanto, o que
diferencia os planetas

terrestres dos gigan-
tes, além do tama-
nho, é a composição:

os primeiros têm
muito oxigénio e

pouco hidrogênio
uma química que é

denominada oxidada

enquanto os outros sao

co mp os tos p ri nci-
palmente por hidrogênio
(química reduzida). Entre os

planetas terrestres e os gigantes,
temos os asteróides, uma miríade de

pequenos corpos provavelmente rema
nescentes da formação planetária (fig. 3).
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região
tenha sido impedida

pelo rápido crescimento de Júpiter.

Cinturões e
nuvens

Além da órbita de Netuno, tem-se o
cinturão de Kuiper homenagem ao

astrónomo holandês Gerard Kuiper (1905-
1 973) --, sendo que os corpos ali presentes

seriam os remanescentes do disco proto-
planetário que, nessa região, continha pouco
material e, assim, íoi incapaz de formar um
último planeta.

Acredita-se que todo o sistema solar tenha
se formado a partir do colapso de uma
nuvem de gás e poeira que teria colapsado
por ação de sua própria gravidade, for-
mando, na região central, uln objeto estelar
(provo-sol) e um disco de gás e poeira do
qual todo o sistema planetário se ori-

ê

n

Mais além, bem longe que Plutão, encontra



28 0N 175 ANOS ASTROFÍSICA DO SISTEMA SOLAR HABITANTES DO SISTEMA SOLAR

se a nuvem de Oort homenagem a outro
astrónomo holandês, Jan Oorr (1900

1992) --, um reservatório de pequenos
corpos que, de tempos em tempos, se
deslocam para as regiões interiores do
sistema solar e, pela presença de gelo em
sua constituição, transformam-se em ob-
jetos fantásticos, dotados de envoltórios

gasosos (comas) e caudas espetaculares:
os cometas.

O choque do cometa Shoemaker-Levy 9

com Júpiter, em julho de 1994, foi o
exemplo mais bem documentado de como
as colisões estão presentes aré hoje no
sistema solar.

A teoria de que um imenso asteróide
chocou-se com a Terra há 65 milhões de

anos e pâs Gim ao reinado dos dinossauros
tem bases científicas sólidas. Dados
mineralógicos precisos apontam indiscuti-
velmente para uma colisão ocorrida em
escala planetária na época em que se
extinguiram esses animais. Naturalmente,
isso pode acontecer novamente

Choques e
dinossauros
Entretanto, o sistema solar não é um
mundo pacífico e estático. As superfícies
planetárias que as sondas espaciais nos
revelaram, cheias de crateras e com grandes

futuras, são testemunhas de que Terra vive
em um ambiente violento.

Nossa chance de não acabar como os
dinossauros é [er o completo entendimento

dos processos de formação e evolução dos

corpos do sistema solar para poder prever e
evitar um acontecimento semelhante. .

Figura 2 Imagens obtidas pelo

Telescópio Espacial Hubble, da

Nasa, entre 1996 e 2000.

mostrando como a visão que

temos do sistema de anéis muda

ao longo dos anos. Na primeira

imagem (abaixo), os anéis
aparecem apenas como uma

fina linha (1 996). Acima. na

última imagem (2000), o
sistema aparece em sua

totalidade, estendendo-se até

cerca de 250 mil quilómetros a

partir da superfície do planeta,
mas mantendo sua estrutura de '

um fino disco, com menos de

um km de espessura.
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Figura 3 Ida e seu satélite

Dactyl (à direita), em
imagem que mostra a

primeira evidência conclusiva

de que existem satélites

naturais não apenas orbitando

planetas, mas também
asteróides. Com forma

irregular e superfície com

muitas crateras, o Ida tem

aproximadamente 56

quilómetros de diâmetro

e permanece a cerca

de 390 milhões

quilómetros da Terra.

Asteróides e cometas

No Observatório Nacional, o Grupo de Planetologia trabalha

com aspectos relacionados ao estudo de pequenos corpos

do sistema solar. mais especificamente os asteróides e os

cometas. Estamos envolvidos tanto com a parte de obtenção

de dados astrofísicos sobre esses corpos quanto com

modelos que melhor expliquem os dados obtidos.

sofridas --, ou a composição mineralógica da superfície, o

que nos permite inferir o grau de aquecimento sofrido por eles

desde sua formação até hoje.

Nosso grupo acaba de completar o segundo maior mapea-

mento de composições de asteróides existente no mundo, com

mais de 800 objetos estudados. Isso vem permitindo obter

resultados significativos para melhor compreender a formação

e a evolução desses corpos.

Em relação aos asteróides, procuramos obter dados de um

número significativo de objetos para poder melhor entender

qual o grau de aquecimento sofrido por esses corpos, qual

a extensão dos processos de colisão ocorridos na região

do cinturão de asteróides e quais os possíveis 'caminhos'

percorridos por esses objetos.

Publicada na revista científica norte-americana Sc/e/7ce (vol.

288, 2000). a descoberta de um asteróide com composição

basáltico brocha resultante de um processo de vulcanismo).

na parte mais fria do cinturão de asteróides, foi certamente
um dos resultados mais importantes do grupo até hoje.Para isso, são realizadas observações tanto em telescópios

no Brasll Observatório do Pico dos Dias, em Brasópolis

IMG) -- quanto no exterior(Chile. frança e Argentinas . Essas

observações nos permitem determinar ou as propriedades

rotacionais desses corpos -- fornecendo assim indícios

sobre sua evolução colisronal, ou seja, a história das colisões

A descoberta da composição desse asteróide, assim como

outros resultados obtidos por nosso grupo, estão ajudando a

revolucionar o entendimento sobre a formação e a evolução

desses pequenos corpos celestes.

'A \
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Dallon de Faria Lopes,

Coordenação de Astronomia
e Astrofísica.

Observatório Nacional

Nossa viagem

começa em um

cenário aparentemente

tranqüilo, formado

por gas e poeira.

Passa porregiões

de densidades e

temperaturas altíssimas
e termina com uma

megaexplosão, na qual

são espalhados pelo

espaço os restos de
uma estrela moribunda.

Depois de milhões ou

bilhões de anos

queimando combustível,

esse seria o fim desses

reatores nucleares

cósmicos?

A resposta o leitor

saberá a seguir.



VIDA E MORTE DE UMA ESTRELA ASTROFÍSICA ESTELAR ON 175 ANOS 31

As estrelas são classificadas levando-se em consideração algumas de suas

características. E que características são essas? Duas saltam aos olhos de quem
observa o céu noturno a olho nu: as diferenças de brilho e de cor entre elas.

A cor dependerá da temperatura nas regiões mais externas da estrela, e seu
valor varia aproximadamente de 3 mil graus (para as mais vermelhas) até
40 mil graus (para as mais azuis).

Já o brilho observado dependerá da quantidade de energia emitida pela estrela

que nos alcança. E isso depende de três favores: a) quanta energia a estrela
emitiu como radiação; b) pode conter enormes nuvens de gás e poeira que
absorvem parte da radiação; c) a distância entre a estrela e a Terra - quanto
maior a distância, menor será a energia que chega até nós.

Portanto, corrigindo o brilho observado pela distância e a eventual absorção

durante o trajeto, calculamos a energia emitida pela estrela em um segundo:
é sua luminosidade. Seus valores para as estrelas podem ser desde 10 mil

vezes menor que a do Sol até l milhão de vezes maior.

Por exemplo, o Sol, uma estrela bastante comum, gera a cada segundo energia
30 quatrilhões de vezes superior àquela que a usina de Itaipu produzirá ern

sua capacidade máxima nesse mesmo intervalo de tempo.

Bolas e grãos
É fundamental conhecer a distância das estrelas. A técnica mais precisa para

determina-la faz uso da paralaxe: trata-se do movimento aparente de uma

estrela em relação a outras mais distantes e que permanecem 'fixas' à medida
que a Terra percorre sua órbita.

Essas distâncias são medidas em unidades de 3,26 anos-luz (ou 206 mil ve-

zes a distância Terra-Sol). Para se ter idéia dos números envolvidos, a estrela

mais próxima de nós, excetuando-se o Sol, está a 4,3 anos-luz, lembrando
que cada ano-luz equivale a cerca de 9,5 trilhões de km.

Se dizermos um modelo em escala representando o Sol como uma bola de
tênis, a Terra, então, seria um grão de areia a l metro de distância; Plutão
seria um grão ainda menor a 40 metros; e a estrela mais próxima, Próxima
Centauro, seria uma outra bola de tênis, colocada a 100 km do Sol.

O porquê da diversidade dos tipos de estrelas e como elas mudam ao longo

do tempo são explicadas pela teoria da evolução estelar, que Eaz uso de todos
os ramos da física. Na essência, as carácter(sticas das estrelas serão deter-

minadas por sua massa, que varia de um centésimo até cerca de 1 00 vezes a
massa do Sol.

Um dos maiores sucessos dessa teoria é a explicação de como os elementos

químicos são formados, o que veremos a seguir.
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Início das
reaçoes

nucleares

trai, a temperatura e a densidade do gás
crescem, resistindo à força da gravidade.
Eventualmente, o gás não poderá ficar mais
denso, e a contração cessará.

Mas comecemos pela própria formação das
estrelas. Elas se originam da contração de

enormes nuvens de gás e poeira extrema-
mente rarefeitas (figura 1). A densidade
média dessas nuvens é de l milhão de
partículas por metro cúbico (ou uma

partícula por centímetro cúbico), concen-

tração que é dez mil vezes menor que a de

um vácuo 'perfeito' produzido na Terra. No

entanto, uma nuvem não gera uma estrela.
O usual é a nuvem se fragmentar em regiões

menores, e cada uma dessas dar origem a
uma estrela. À medida que a nuvem se con-

Se a temperatura nas regiões centrais alcançar

cerca de 10 milhões de graus, têm início as
reações nucleares, que são as principais res-

ponsáveis pela geração de energia ao longo
da vida da estrela e que podem durar de mi-
lhões até bilhões de anos, dependendo da
massa estelar.

Enquanto existir 'combustível', as reações

nucleares não deixarão a estrela se contrair

mais. Quando a concentração dos agentes
das reações nucleares diminuir, a estrela volta

se encolher. E a temperatura e a densidade
voltam a aumentar, até iniciar outro ciclo

figura l Imagem feita
pelo Telescópio Espacial Hubble

em 2 de novembro de 1 995 de

nuvens de gás e poeira na

nebulosa MI 6
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Figura 2 Nebulosa do Anel
localizada na Via Láctea.

de reações nucleares, o qual interrompera
novamente a contrição

vida nesse ciclo, devido à grande quantidade
de átomos de hidrogênio existentes -- cerca
de 90 % dos átomos são dessa espécie

e também pelo fato de que o número de
reações que ocorrem em cada segundo não é

grande em comparação com o número toca)
de átomos de hidrogênio disponíveis.
O processo não é muito eficiente.

Nascem
gigantes e anãs
Essa alternância entre expansão e contração,

com mudanças na temperatura, no tamanho
e na densidade da matéria, podem ocorrer
várias vezes durante a vida da estrela. Cada

vez que isso ocorre, temos um ciclo diferente
de reações nucleares.

(quando o hidrogênio se esgota na região
central da estrela, ela fica totalmente

desequilibrada: enquanto essa região, cons-
tituída de hélio, se contrai, a continuação

da transformação de hidrogênio em hélio
em uma região mais externa fará com que a
estrela se expanda. A estrela torna-se uma
gigante vermelha.

O primeiro desses ciclos é aquele em que
quatro átomos de hidrogênio formam um
átomo de hélio. A massa dos quatro hidro-

gênios é maior que a do hélio, sendo o exces-
so de massa transformado em energia. A
estrela gastará cerca de 90 % de seu tempo de

O próximo ciclo de reações nucleares
envolve o hélio. Três desses átomos são
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Figura 3 Restos da massa de

uma supernova na constelação

de Cassiopéia A.

transformados em um de carbono. Uma vez

que existe esse elemento, ele pode se combi-
nar com o hélio para formar um núcleo de
oxigênio. São esses os dois processos básicos

que ocorrem durante a chamada queima do

hélio. Em menor extensão, oxigênio e hélio
formarão o neânio, e este e o hélio formarão

o magnésio. Esse último elemento mais o
hélio formarão o silício.

Porém, o hélio e o hidrogênio continuam a
'queimar' em camadas mais externas da

estrela, e isso, juntamente com a expansão

que continua a ocorrer, leva à expulsão de
gás da estrela, criando as nebulosas plane-
tárias, formadas por gás rarefeito originado
da e iluminado pela própria estrela.

As nebulosas nos dão algumas das mais belas

imagens obtidas pelo Telescópio Espacial
Hubble (figura 2). Posteriormente, essas

estrelas se tornarão anãs brancas.Esgotado o hélio no centro da estrela, o
próximo ciclo de reações envolve a com-

binação de núcleos de carbono para formar

o neânio, cálcio e magnésio. Esgotado o

carbono, núcleos de oxigênio serão com-
binados para formar o silício.

Arnorte
anunciada

Para estrelas de maior massa, ao ser pro-
duzido o silício, a temperatura é tão alta (3

bilhões de graus) que parte desse elemento

químico é destruída, sendo desinregrada em
novos núcleos de hélio. O aumento da
quantidade de hélio favorece a reação entre
vários desses núcleos com um núcleo de silí-

Um parêntese, entretanto: essa seqüência é

interrompida já no ciclo da formação do
carbono para estrelas de massa comparável
à do Sol, pois a temperatura não será alta o
bastante para levar adiante as reações envol-
vendo esse elemento.\
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cio, formando núcleos de níquel, ferro e
cobalto. É o Gim do ciclo de criação de
elementos químicos cada vez mais pesados

pela combinação de outros mais leves,

processo conhecido por fusão nuclear.

Vidaapósavida
Assim, chegamos ao final da vida de uma
estrela: estruturas formadas pela disputa

entre a gravidade e outras forças que se
opõem a ela, resistindo à contrição. Mas

chega o momento em que a força da gra-
vidade prevalece, e tudo termina.

Nesse ponto, a temperatura é da ordem de

10 bilhões de graus, e a energia da radiação

é tão grande que quebra os núcleos de ferro
em outros mais leves, em um processo deno-
minado fotodissociação (ou separação pela

luz), que é o caminho inverso ao de todas as
reações anteriores, mas que agora ocorre em
frações de segundo. É destruído o que foi
construído ao longo de milhões de anos.

Termina? Bem, grande parte da estrela é
devolvida ao espaço na explosão das
supernovas. Assim, um gás rico em átomos
construídos dentro da estrela servirá para

criar uma outra geração de estrelas.
E a história continua... '

Figura 4 Estrela gigante Eta

Carinae, onde os dois lóbulos

claramente visualizados

correspondem a uma fortíssima
erupção ocorrida ainda no
século 19.

Essa destruição dos núcleos dos elementos

químicos é completa a ponto de eles serem
separados nas partículas que os constituem:

prótons, nêutrons e elétrons. Essa desinte-
gração retira energia do meio, e se torna im-

possível resistir à corça da gravidade: a região

central da estrela colapso imediatamente, e
uma onda de choque varre a parte externa
da estrela, que explode e se transforma em

uma supernova (figura 3).

A energia liberada nessa explosão de uma
única estrela é tão grande que se iguala à
soma daquela emitida por todas as outras
estrelas de uma galáxia.

Gás, poeira,
pressão

e brilho
0 autor deste artigo tem trabalhado em dois estágios

diferentes da evolução das estrelas. 0 primeiro deles é

sobre estrelas recém-formadas e que ainda têm gás e

poeira não aproveitados em suas vizinhanças. Nessa linha

de pesquisa, as observações foram realizadas no Chile.

utilizando telescópio do ESO (sigla, em inglês, para
Observatório Meridional Europeu).

0 segundo estágio é o da expulsão de matéria pela pressão

da radiação emitida por uma estrela muito brilhante e a

caminho de se tornar uma supernova. Em particular. no

caso de Eta Carinae, o autor participou do acompanha-

mento observacional dessa estrela e que possibilitou

levantar a hipótese de que, na verdade, trata-se de um

sistema binário e não de apenas uma estrela supergigante

(figura 4). Embora o objeto tenha sido monitorado
inclusive por satélite, foram as observações feitas no

Brasil, no Laboratório Nacional de Astrofísica, as decisivas

para essa conclusão.
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Para localizar um certo ponto ou lugar, é

preciso ter uma boa referência. Em geral,
nos mapas e nos catálogos são encontradas
as informações necessárias para isso. Assim
como na Terra, também no céu os astró-
nomos utilizam esses mesmos artifícios,

sendo que, nesse caso, a informação prin-

cipal, contida nos catálogos, é a posição das
estrelas que servem de referência. .Desse

modo, a posição e o movimento, próprios

de um corpo celeste, poderão ser deter-
minados em relação a um conjunto de es-

trelas catalogadas próximo a ele.

1.080 estrelas, um número significativo para

a época. Já os catálogos anuais trazem uma
quantidade bem mais impressionante: cerca
de 500 milhões de estrelas.

E mais importante: essas estrelas, além de

estarem distribuídas quase uniformemente

sobre a es6em celeste, têm as suas posições definidas

com alta precisão.

Porque
transformar

coordenadas?
No in ício, havia poucas estrelas catalogadas,

pois os pequenos telescópios só conseguiam
observar estrelas muito brilhantes. Foi no

século 2 a.C. que o astrónomo grego Hiparco

(c. 170-c.1 25a.C.) determinou a posição de

Então, como determinar a posição de um

astro? Imagine que se acople uma câmara a

um telescópio e se obtenha uma pequena

imagem em torno de um ponto qualquer

Figura l Nebulosa Cabeça

do Cavalo, que selocaliza

na constelação de Orion, a
aproximadamente 1 .600 anos-
luz da Terra (a = 5" 50", d =
+4'l um ano-luz equivale a

cerca de 9,5 trilhões de km

No círculo, estão as estrelas

de catálogo (coordenadas

a e d conhecidas), para as

quais se mede as coordenadas

lx,y). No quadrado, a estrela

escolhida aleatoriamente para a

determinação da ascensão rata

jal e da declinação (d).
para a qual tambénLq

medida a posição lx, yl
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medidas em relação a um
ponto sobre uma imagem,
para coordenadas celestes
essa transformação é neces-

sária para que se possa iden-
tificar um astro no céu.

figura 2 Observação do
satélite Nereida, de Netuno,

descoberto em 1 949. Essa
imagem foi obtida em 22 de
agosto de 1995. às 3 horas

1 2 minutos e 48 segundos,

utilizando-se o telescópio de

1 ,6 metro (diâmetro do espelho

primário) do Laboratório
Nacional de Astrofísica

Os parâmetros, isto é, as
constantes dessa transfor-
...=A n=a nnl...l.,{.. ..rnnfl'..
IJ la\.dv DClv \.albUXa\.Lao UJal bUV

se uma expressão matemática
com a qual aprendemos a lidar
ainda no primeiro grau da
escola: um polinâmio. Essa

equação utiliza as coorde-
nadas catalogadas a e d das
estrelas, projetadas sobre o

plano da imagem, e suas
coordenadas medidas.

Ajustadas as constantes, po-
demos, então, transformar as

coordenadas (x, y) de um ou
mais pontos quaisquer do
plano em coordenadas a e d.

Movimento
proprlo

do céu, cujas coordenadas celestes, chama-
das ascensão rota(a) e declinação(d), são

conhecidas. As estrelas que aparecem no

campo da imagem podem ser identificadas
a partir de um mapa celeste e de um catálogo
de posições (a, d).

E a variação do movimento da estrela para a

qual Eoi determinada a posição? Bem, seria
preciso observar essa estrela em intervalos

de tempo muito distantes algo entre 20 e
30 anos para verificar uma variação em
suas coordenadas celestes. Boa parte dessa

variação deve-se aos seguintes efeitos:

a) precessão: movimento do eixo de rotação
da Terra, que descreve a figura de um cone;

b) nutação: pequenas oscilações em torno da

posição média do eixo de rotação da Terra;
c) aberração: fenómeno em que un] obser-

vador em movimento vê um astro segundo

uma direção diferente daquela em que o
verga se estivesse em repouso.

Uma vez identificadas as estrelas de catá-

logo assinaladas por um círculo na

figura 1 --, utiliza-se uma escala para

medir a posição (x, y) de cada uma delas.
Escolhe-se, então, uma estrela qualquer

para determinar sua posição (a, d)
marcada na figura l por um quadrado.
Faz-se também a medida (x, y) dela.

Um problema em astiomerria bidimen-
sional é determinar de que modo podemos

transformar as coordenadas arbitrárias (x, y) ,

Mas, se corrigirmos essas quantidades, ainda

teremos um pequeno deslocamento da estre-
la na esfera celeste, que é chamado movi-
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Pode-se aplicar o que
foi descrito acima a
todos os satélites na-

turais, especialmente
àqueles cujas órbitas
são mal conhecidas de-

vido à grande dificul-
dade em observa-los.

=

Os satélites são corpos

celestes que descrevem
um movimento em
torno dos planetas de-
vido à inreração gra-
vitacional entre eles.

Nessa trajetória, eles
podem estar próximos
ou longe do planeta.
Quando estão pr(5xi-
mos, são facilmente
localizados em uma
observação, pois suas
coordenadas teóricas
são relativas às do

planeta. Mas, quando
a referência (planeta) é perdida.

E

g
0

Figura 3 Em a, as duas

observações sobrepostas.
Em b, a imagem subtraída.

mento próprio da estrela esse movimento

é devido à órbita da estrela em nossa galáxia,

a Via Láctea. A astrometria também é

utilizada para determinar a posição dos
astros do sistema solar. Planetas, satélites

naturais, asteróides e cometas podem ter
suas posições deter-minadas a partir da
posição de estrelas conhecidas. No caso
específico de satélites pouco observados ou

recém-descobertos, a determinação da
posição exala desses corpos é importante
para a mecânica celeste.

estãolonge

Procurando
satélites

Mas como identificar um satélite em um

denso campo de estrelas? (figura 2). É
relativamente fácil.

Sem modificar a posição do telescópio,
fazemos duas observações em instantes

distintos, porém próximos, com alguns
m ; . . . t.. ,l . J ;í.rAn p.
l l l l IXULVJ \ 111 \.l Çll\.d .Referência

perdida Os planetas e seus satélites deslocam-se
rapidamente no céu em relação às estrelas,

pois a posição delas não se modifica nesse
curto intervalo de tempo.

A mecânica celeste estuda as forças gravitacionais

que determinam o movimento dos astros,
contribuindo, assim, para o conhecimento
preciso de SLm órbitas. Mas, pam que esses estudos

sejam realizados, é nécéssário conhecer bem

a posição desses astros. A astrometria acaba,

então, exercendo um papel importante.

Depois de beiras as duas observações, elas são

superpostas de modo que as imagens
coincidam. Subtraindo-se as observações,

resultarão duas imagens do satélite, agora
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sem o fundo estelar (figura 3). Essas imagens

correspondem à posição do satélite na
primeira e na segunda observação.

devemos nos assustar se, em futuras
observações, obtivermos ou aros resultados.

Então, a resposta para essa pergunta poderá
ser nao .

Sobre nossas
cabeças...

Isso mostra que a astrometria e a mecânica

celeste são exatas apenas em um deter-
minado momento. Mas o trabalho dessas

duas áreas permanece contínuo diante da

multiplicidade de fenómenos que ocorrem
sobre nossas cabeças... '

Terminamos nosso trabalho? A resposta

poderá ser positiva, se nos prendermos a este
momento, ou seja, aqui e agora. Porém, não

Modelos dinâmicos,
sondas espaciais e

satélitesfracos
A cada dia, a pesquisa de alta precisão astrométrica das

observações de posição dos satélites naturais ganha mais

importância entre os que trabalham em dinâmica orbital.

área que lida com a posição e movimento dos corpos

celestes. Para sua preparação, as missões espaciais
modernas necessitam de coordenadas bem mais precisas.

se entre os de melhor qualidade até o presente momento.

Eles têm sido utilizados para aperfeiçoar as efemérides
dos satélites.

São esses resultados que têm contribuído para o sucesso

das missões de sondas espaciais. Por isso, eles são

frequentemente usados pelo Laboratório de Propulsão a

Jato da Nasa (agência espacial norte-americana), com o

qual o Grupo de Mecânica Celeste do Observatório
Nacional mantém colaboração para reprogramar as

sondas Galileu e Cassini. A primeira sonda foi lançada
em 18 de outubro 1989 e realizou uma viagem de seis

anos até o planeta Júpiter, onde chegou em 7 de dezembro

de 1995. A segunda foi lançada em 15 de outubro de

1 997, devendo chegar a Saturno em 2004.

As observações sistemáticas de posições de satélites
naturais visam ao conhecimento preciso de suas órbitas.

Os modelos dinâmicos atuais, que representam o
movimento dos satélites, são limitados pela precisão das

observações. A comparação dessas órbitas com esses

modelos permite estimar vários parâmetros físicos dos

planetas e satélites.

Tornar mais precisas as observações é fundamental. Isso

é necessário tanto para melhorar as coordenadas dos

astros (efemérides) quanto para colocar em evidência as

deficiências dos modelos dinâmicos. Além disso, a
existência de eventuais efeitos gravitacionais ou não

gravitacionais, tão fracos que não são detectados no
momento, pode ser determinada com a melhoria da

precisão das observações.

Com o Instituto de Mecânica Celeste e de Cálculos de

Efemérides. em Paria, realizamos um intercâmbio

científico para formular um novo modelo dinâmico para
Amaltéia e Thebe, satélites naturais de Júpiter.

Nosso grupo possui, até hoje, o maior número de

observações contínuas de satélites fracos feitas da Terra,

ou seja, satélites com alta magnitude visual. A magnitude

visual é uma medida do brilho de um corpo celeste visto

da Terra. Quanto maior foi o valor numérico atribuído à

magnitude, mais 'fraco' será o objeto.

Ao longo de 20 anos de pesquisa, os resultados obtidos a

partir das observações nFalizadas no Laboratório Nacional

de Astrofísica (LNA/MCT), em ltajubá (MG), enquadram-

A \
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Jorre Luis de Souza,

Coordenação de Geofísica,
Observatório Nacíona

Na Terra, os terremotos

são conseqüência de

um processo contínuo

de evolução do planeta

e, apesar dos

sofrimentos e danos

materiais causados

à espécie humana,

esses tremores, muitas

vezes catastróficos, têm

ajudado na busca dos

recursos naturais

indispensáveis à

sobrevivência do

homem moderno
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Estudos de reconstrução das posições iniciais dos continentes nos
primórdios da Terra, a partir de suas posições atuais, revelam que, há
250 milhões de anos, todos os continentes que formam o planeta estavam

juntos em um dos pólos terrestres, unidos em um único supe'bloco(ou
supercontinente) denominado Pangéia.

Em um dado instante, contado no relógio geológico, esse supercontinente

começou a se fragmentar, formando uma espécie de quebra-cabeças.
Esses pedaços, alguns com dimensões continentais, iniciaram, então, um

passeio pela superfície do planeta, até alcançarem as posições anuais.

Um exemplo típico que demonstra o processo de movimento dos continentes
pode ser verificado quando se Eaz uma simples comparação, com o auxílio
de um atlas geográfico, entre a costa leste do Brasil e a costa oeste da África.
Nesse caso, estima-se que, aproximadamente 125 milhões de anos atrás, o
Brasil e o continente africano estavam juntos, formando um grande bloco.

Placastectõnicas
Hoje, sabemos que 90% dos terremotos na Terra ocorrem nas regiões de contado

entre esses blocos, chamados placas tectónicas, em decorrência do movimento

entre eles (âgura 1). Atualmente, existem 12 placas tectónicas. Cada uma delas

tem espessura média de 100 km, e essas placas se deslocam em diferentes
direções, gerando, desse modo, três tipos básicos de contado entre elas:
a) choque frontal;

b) raspão;

c) afmtamento sendo este o caso já citado entre o Brasil e a trica.

Assim. se terremotos são decorrentes dos movimentos das placas tectónicas,

podemos imaginar, então, que muitos terremotos coram gerados desde a
Pangéia até hoje e que esse processo continuará acontecendo no futuro,
pois as placas tectónicas continuam a passear pela superfície do planeta.

C)s terremotos, definidos como a liberação instantânea de energia sob a forma

de ondas elásticas, são fenómenos naturais ocorridos no interior do planeta

-- entre a superfície e 650 km de profundidade como conseqüência dos
movimentos entre duas ou mais placas rectânicas, que flutuam sob uma região

pastosa do interior da Terra, a astenos6era.

Ciência dos terremotos

E

] Quando falamos, produzimos ondas sonoras (ou ondas longitudinais)
semelhantes às ondas elásticas do tipo P de 'primária', porque é mais

veloz e, portanto, chega primeiro nos equipamentos que registram o
fenómeno. Normalmente, essas ondas são geradas por terremotos e

observadas nos registros de eventos sísmicos, denominados sismogramas.

Estes, por sua vez, são a representação gráfica do movimento do solo em um
determinado intervalo de tempo, como ocorre em um eletrocardiograma.1!
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Un} tenemoto produz vários tipos de ondas, que

podem ser divididos em dois principais grupos:

a) ondas de volume, formadas pelos tipos P
(primária) e S (secundárias);

b) as ondas superficiais, compostas pelos ti-
pos Love (ou ondas S horizontais) e Rayleigh

(composição de ondas P e S vertical), cujos

nomes são homenagens a seus descobridores,

ambos pesquisadores britânicos, o matemá-

tico e geofísico Love Augustus Edward
Hough(1863-1 940) e o físico John William

Strurt (1842-1919), o barão Rayleigh.

Primeiro
sismógrafo

Os primeiros fundamentos teóricos da
sismologia coram desenvolvidos pelo físico
e astrónomo italiano Galileu Galilei(1564-
1642) e pelo físico inglês Robert Hookc
(1635-1703) no século 17, através de

estudos relacionados à deformação de vigas
e à proporcionalidade entre tensão e deEor-

maçao, respectivamente.

A ciência que trata dos terremotos ou
tremores de terra, ou eventos sísmicos, ou

simplesmente sismos é chamada sismo-

logia, palavra de origem grega (sf/smoi para

tremor de terra; /orai para ciência). O
objetivo dessa área vai bem além do simples
significado etimológico. Na verdade, a

sísmologia preocupa-se com todos os aspectos
do 6enâmeno sísmico, que vão da física do
interior da Terra(análise de parâmetros físicos

dessa região) aré a ciência das ondas elásticas

(origem, propagação e registro) .

Cerca de dois séculos depois, três pesqui-
sadores franceses fariam novas contribuições

à sismologia: o engenheiro Claude Navier

(1785-1836) e o matemático Augustine
Cauchy( 1 789-1857) estabeleceram as bases

da teoria da elasticidade, enquanto outro
matemático, Siméon Poisson( 1 781-1 840),
provou teoricamente a existência das ondas

longitudinais (P) e transversais (S) , analisando

o problema de vibração de uma espera elástica.

Figura l Atividade sísmica no

período de 1 990 a 1995. A

imagem mostra o nome e o
contorno de algumas das 12

placas tectónicas que formam

o planeta. Os círculos

representam os epicentros

dos eventos sísmicos. O século 1 9 foi marcado por inúmeros es-
tudos teóricos, como a propagação de ondas
elásticas no interior da Terra e o problema
de reflexão e refração desse tipo de onda, só

para citar dois exemplos. O último grande
marco na evolução da sismologia naquele
século foi a construção do primeiro sis-
mógrafo equipamento formado por um
sensor (sismâmetro, semelhante a um

pêndulo), bem como por um regisrrador, que
produzia registros em papel.

120oW 90oW 60oW 30oW 0o
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Com o sismógrafo, a sismologia passa,

através das observações, a coletar dados que
ajudariam na elucidação das várias hipóteses

apresentadas nos estudos teóricos.
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As comprovações das várias hipóteses
teóricas apresentadas no século 19, como
aquela na qual o núcleo daZerra era formado por

berro, só apareceram no século seguinte com
as análises dos sismogramm obtidos pelos 40

60oS
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primeiros sismógrafos instalados em vários
observatórios pelo mundo.

=

É

E

Os primeiros 50 anos do século passado
foram de descobertas sobre as características

internas daTerra. Entretanto, em 1 6 de julho
de 1945, as ondas sísmicas registradas em

uma estação sismológica em Tucson (sul dos
Estados Unidos) foram usadas para deter-

minar precisamente o instante de detonação
da primeira explosão nuclear, pois o sistema
de tempo da bomba falhou.

A grande mudança na área da sismologia
aconteceu no 6lnal da década de 1950,
com a detonação da primeira explosão
nuclear subterrânea e a possibilidade de
monitoramento dessa atividade através

de registros sísmicos. O governo norte-
americano propôs, então, um programa

global que consistiu na instalação de 120
estações sismológicas por todo o globo. Essa
rede sismológica forneceu dados para estudos

de caráter regional e g]oba] entre as décadas
de 1960 e 1980.

e Magnitude menir que 2,0

e Magnitude entre 2,0 e 4,0

e Magnitude maior que 4,0

Paralelamente, grandes avanços tecnológicos

foram alcançados -- principalmente, nas área

de eletrânica e informática e permlriram
sofisticar os diferentes dispositivos para
observação do fenómeno sísmico. Mais
recentemente, a antiga rede global foi
atualizada e vem sendo aumentada para se

melhorar o grau de conhecimento sobre o

interior da Terra.

na década de 1930 por Charles Richter

(1900-1985). Esse sismólogo norte-ameri-

cano definiu a naagnitude de um sismo local

como o logaritmo (base 10) da amplitude
máxima de uma onda sísmica registrada, por

um sismógrafo padrão, a uma distância de

1 00 km do epicentro do evento sísmico.

Figura 2 Atividade sísmica
no território brasileiro e em

regiões limítrofes. no período

de 1720 a 1995, classificada

por magnitude sísmica

jescala Richter)

Já a escala de intensidade sísmica estabelece
uma associação entre os efeitos que os
terremotos produzem na superfície da Terra
e os diferentes níveis de intensidade (de l a

XII), permitindo, assim, mapear o fenó-
meno sísmico espacialmente. A repre-
sentação em um mapa dos níveis de inten-
sidade sísmica -- através de linhas de mesma

intensidade (isolinhas) conduz a uma

estimativa aproximada da localização
geográfica do evento sísmico (epicentro) .
A escala de intensidade sísmica mais usada é

a escala Mercalli ModiGtcada o nome é uma

homenagem ao professor italiano de ciências

Duasescalas
C)s efeitos dos terramotos na superfície do

planeta, assim como o tamanho dos mesmos
na região onde se inicia o [enâmeno sísm ico

ecido como foco ou hipocentro --

são medidos através de duas escalas diferentes.

A escala de magnitude sísmica de um
terremoto, ou seja, a que mede o tamanho
relativo dos eventos sísmicos, foi introduzida
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naturais Giuseppe Merca[[i(1815-19]4),
estudioso dos terramotos. Estimativas
dessa natureza são normalmente utilizadas

em regiões que não dispõem de aparelhos
para registro do eenõmeno sísmico.

mero de pessoas no mundo 830 mil mor-

tos aconteceu na China em 23 de janeiro
de 1556.

No Brasil, grande parte dos [erremotos
apresenta magnitudes entre 2,0 e 4,0 na esca-

la Richter (figura 2). Eventos sísmicos nesse

intervalo de magnitude produzem efeitos
variados na superfície, que podem ser
classificados de leves a moderados. Em geral,

podem ser sentidos como vibrações rápidas
como aquelas produzidas por caminhões

pesados passando em frente a um edifício
de poucos andares --, movimento de objetos
pendurados, chegando à queda de livros,
quadros e enfeites de estantes.

Ornaior
e o mais naortal

O maior terremoto do século 20 aconteceu

no Chile em 22 de maio de 1960. A mag-
nitude desse evento sísmico foi de 9,5, e o
número de mortos variou entre 4 mil e 5

mil. O terremoto que matou o maior nú-

Figura 3 Mapa mostrando a

variação lateral da atenuação
sísmica no interior da crosta

terrestre(camada mais externa

da Terra, com espessura média

de 35 km nos continentes e lO

km nos oceanos). A eficiência na

propagação das ondas é medida

através dos valores de Q. Altos

valores de Q representam uma

alta eficiência, enquanto baixos

valores dessa grandeza estão

associados a uma baixa

eficiência na propagação das
ondas sísmicas. De um modo

geral, isso significa que um

sismo de igual magnitude (e
profundidade) no Brasil e na

cadeia Andina (oeste no mapa)
produz efeitos diferenciados: no

Brasil, ele terá um raio de

atuação muito maior que nos

Andes. pois lá a energia se
dissipará mais rapidamente,

devido ao alto grau de

fraturamento do interior da Terra.
200 400 iH BÊ$õoo 800 loo08$$1#: #l lzoo
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No Brasil, o maior terremoto aconteceu em

31 de janeiro de 1955 no Mato Grosso, e sua
magnitude 6oi de 6,6 na escala Richter. No
território brasileiro ocorrem, em média, entre

90 e 1 20 eventos sísmicos por ano-

Imagens
em3D

ernodelos de
velocidade

de ondasEstudos recentes mostram que as ondas sís-

micas produzidas por [erremotos se pro-

pagam muito mais eficientemente em solo
brasileiro que nas cordilheiras dos Andes,
onde o interior da Terra é muito mais

fraturado que sob o Brasil (figura 3). Esses
resultados mostram que os efeitos de um
evento sísmico na superfície do território
brasileiro podem ser consideravelmente
maiores que na superfície da porção oeste
do continente sul-americano.

As atividades em sismologia na América do Sul começaram

no início do século passado, com a instalação da primeira
estação sismológica do continente, no campus do Obser-

vatório Nacional(ON), no bairro de São Cristóvão, na cidade
do Rio de Janeiro. A partir daí, por aproximadamente um

século, o ON foi apenas um ponto da rede internacional que
monitorava a ativldade sísmica mundial.

Porém, no final da década de 1980, o ON começou a produzir

pesquisas científicas na área de sismologia. Desde então, o

Grupo de Sismologia do ON, chefiado pelo pesquisador Jorge

Luas de Souza e composto por Newton Peneira dos Santos.

além de estudantes de pós-graduação e iniciação científica,

vem publicando artigos científicos em revistas especializadas

no país e no exterior, com resultados de pesquisas sobre o

interior do planeta sob o território brasileiro.

Natural, mas
incontrolável

Atualmente, o governo norte-americano,
através de um consórcio de universidades

daquele país, denominado ÍRIS (sigla, em

inglês, para Consórcio de Institutos de Pes-
quisa em Sismologia), mantém cerca de 200
estações sismológicas instaladas em todo o
globo. Outros governos, como o alemão e

o francês, também 6tnanciam redes sis-
mológicas em todo o planeta.

Nesse momento, o Grupo de Sismologia do ON está
concluindo um prometo para a obtenção de imagens em três

dimensões do interior do planeta, mais especificamente da
região sob o estado do Rio de Janeiro e áreas adjacentes.

Nosso objetivo é gerar modelos de velocidade da onda S a

partir de registros de ondas superficiais do tipo Rayleigh.

obtidos nas estações do consórcio norte-americano ÍRIS.
Os dados gerados por essas redes são

disponibilizados para a comunidade
internacional para aplicação em
pesquisa científica e têm possibilitado
a obtenção de imagens do interior da
Terra com precisão.

Os recursos financeiros para o desenvolvimento desse
prometo vêm de um dos Programas Especiais da fundação

Carlos Chagas filho de Amparo à Pesquisa do Estados do

Rio de Janeiro jfaperl), conhecido como Cientista Jovem do
Nosso EstadoO grande objetivo da sismologia hoje é

aumentar cada vez mais o conhecimento

sobre o interior da Terra e, assim, entender

todo o processo de evolução do planeta para,

quem sabe, em um futuro próximo, mini-
mizarmos o sofrimento dos seres humanos

que são vítimas desse fenómeno natural
incontrolável. . l
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Luiz Muniz Barreto

Coordenação de Geofísica
Observatório Nacional

0 geomagnetismo

sempre se caracterizou

pela observação de

um fenómeno natural,

a força magnética

em nosso planeta,
embora somente há

dois séculos seja

possível considerar

essa área uma

ciênciaindependente.

0 desenvolvimento da

tecnologia instrumental

e da pesquisa espacial

estendeu as atividades

geomagnéticas no

espaço e no tempo,

com um enorme

incremento na precisão

dos dados observados
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A força gravitacional foi a primeira corça a
ser conhecida pela espécie humana. Nossos

antigos ancestrais já a sentiam quando tom-

bavam ao solo por sua causa. A seguinte a
ser descoberta, a força eletromagnética,
esteve envolta em mistério até o século 19,

embora, em 1600, o médico e físico inglês
William Gilbert( 1 544-1603) tenha escrito
a primeira explicação científica sobre a
natureza do magnetismo em nosso planeta.

cm sua periferia uma 'estrelinha', o Sol, em

torno da qual circulam 'pequenos grãos' de

matéria, os planetas. É dessa pequena estrela

que vem a energia que gera na Terra o
Genâmeno da vida e que cna em seus espaços

interior e exterior as corças magnéticas.

A pesquisa espacial trouxe novos conheci-

mentos sobre o espaço circunterrestre, no

qual as forças magnéticas se fazem presentes,

indicando que nosso planeta ocupa um
espaço muito maior que aquele do 'grão' em

que vivemos.

Na China, há mais de 4500 anos, uma
Jagulha imantada já era usada para indicar a
direção da linha norte-sul. Os gregos
reconheceram as propriedades de orientação

de uma pedra, a magnetita (óxido de berro),
difiindindo esse conhecimento no Ocidente.

Declinação e
inclinação

Figura l Técnicos fazem

observação em uma estação de
campo em Caaguazú (Paraguai).

O magnetismo está presente no micro-
cosmo arâmico e no macrocosmo das galá-

xias. Uma dessas galáxias, a Via Láctea, tem

Como é habitual, consideramos como
característica do campo geomagnético em

um ponto o valor da indução magnética,



O IMA TERRESTRE GEOFÍSICA ON 175 ANOS 51

E

=

grandeza indicada pela letra B. A unidade
usual é o nanotesla (nT), que é igual a um

bilionésimo(10'9) do tesla, que, por sua vez,

é definido como l kg por ampare por
segundo ao quadrado o nome tesla é uma

homenagem ao físico e engenheiro elétrico
croata Nikola Tesla (1856-1943). Por

exemplo, o valor médio do campo geo-
magnético no Brasil é de 25 mil nT, e no
México, de 45 mil nT. Já na superfície do
Sol, o campo magnético vale l milhão de
nT, sendo que no espaço entre as galáxias
esse valor diminui acentuadamente: um

décimo de milésimo de nT

Um exemplo mais comum seria o da in-
tensidade do campo magnético sobre a
superfície de um desses pequenos enfeites

de porta de geladeira. O seu valor, que
depende tnuito do material de que é evito e
do processo de imantação, é da ordem de
milhões de nT, muito superior ao do campo

magnético terrestre medido no mesmo local,
embora com uma energia física extrema-
mente menor. Isso mostra como são diãceis

e precisas as medidas do geomagnetismo.

União Magnética Figura 2 No Observatório

Magnético de Vassouras (RJ)
técnico observa os valores

absolutos da declinação e

da inclinação magnéticas,

com um magnetõmetro

Dl-flux, para estabelecer

uma linha de base, traçada

semanalmente para dar

referência de precisão às

medidas que os variõmetros

registram a cada minuto.

Apesar dessas utilizações, duas importantes
questões estavam para ser resolvidas. Era
necessário, além dos dois ângulos (a decli-
nação e a inclinação), conhecer a intensidade
(ou o módulo do vetar) que define o campo

geomagnético. Era necessário também
definir onde se originava o magnetismo da

Terra, pois a hipótese de Gilbert não ex-
plicava as pequenas variações de curta
duração que eram observadas na declinação
e na inclinação.

Inicialmente, o magnetismo da Terra só era

definido por uma direção, aquela do desvio
de um ímã em relação à direção norte-sul

geográfica, denominada declinação magné-
tica, que [oi amp]amente usada na nave-

gação. Em 1581, o artesão inglês Robert
Norman (1559-1593) descobriu que uma

agulha imantada também se desviava da
posição horizontal, descobrindo a inclinação
magnética. Outro inglês, o matemático e

engenheiro Edmund Gunter(1581-1626),
em 1622, verificou que a declinação em
Londres variava lentamente com o tempo,

o que íez necessário o traçado de sucessivas
cartas magnéticas para uso na navegação.

Essas questões foram solucionadas pelo
grande cientista alemão Karl Friederich
Gauss (1777-1855), na segunda década do
século 19. Para isso, ele criou instrumentos

com imãs suspensos por aios de quartzo e
estabeleceu os métodos de observação e

de redução dos dados observados. Gauss

resolveu a segunda questão com o uso dos
harmónicos esféricos(método matemático

com o uso de séries) para deRnir as contes
internas e externas à superfície onde era
observado o geomagnetismo. Entretanto, ele
foi além: em 1836, criou a primeira rede
internacional de observatórios magnéticos, a

União Magnética, com cerca de 50 estações,

distribuídas por todos os continentes,
principalmente nas possessões britânicas.

As primeiras cartas magnéticas da declinação,
as chamadas cartas isogânicas, cobrindo uma

grande área, o At]ântico Su], coram publicadas,
em 1700, pelo grande geofísico inglês
Edmond Halley (1656-1742), mais co-

nhecido pelo cometa quqçem seu nome.
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Desde então, o geomagnetismo passou a
ser considerado como uma ciência autó-

noma, desvinculado da astronomia, da

meteorologia ou da geologia, como ocorria
antes de Gauss, o verdadeiro pai do
geomagnetismo como ciência. A partir de

então, estabeleceu-se uma intensa coope
ração internacional que, em 1 883, resultou
na realização do Primeiro Ano Polar, dc

amplos resultados. No início do século
passado, os países desenvolvidos investiram
muito nas observações geomagnéticas, ins-
talando novos observatórios ou efetando

missões oceânicas e terresues para observações.

fechou essa estação, que só 6oi reaberta, em
1957, pelo matemático, astrónomo e geo-
físico brasileiro Lelio Itapuambyra Gama
(1892-1981), durante o Ano Geofísico

Internacional, evento que sucedeu aos dois
anos polares anteriores.

Novo sistema
em Vassouras

Figura 3 Dispositivo de

calibração de bússolas,

projetado e construído por

técnicos do Observatório

Nacional. 0 equipamento está

em operação no Centro de

Pesquisa e Desenvolvimento em

Telecomunicações, em

Campinas (SPI.

No Brasil, pouco se pode dizer sobre o
geomagnetismo na época colonial. Somente

durante o Segundo Império, 6oi possível ao
astrónomo francês Emmanuel Liais (1826-

1900), convidado por D. Pedro ll (1825-
1 891) para ser diretor do Imperial Obser-
vatório instituição científica que, com a
República, seria rebarizado Observatório
Nacional --, realizar trabalhos de campo na
região Sudeste do país.

Em 1933, foi realizado o Segundo Ano
Polar, durante o qual foi instalado um

observatório magnético na Ilha de Tatuoca,
próximo a Belém (Para).

Lamentavelmente, o emperro burocrático

Ainda por convite do Imperador, o geofísico
holandês Jan Van Rickjervosel eÊetuou, em
1 880, o extenso levantamento magnético do

Vale do São Francisco, publicando as pri-
meiras cartas magnéticas do Brasil. A essas
cartas seguiram-se muitas outras, publicadas

a cada cinco anos e que são um dos prin-
cipais trabalhos atuais. do Observatório
Nacional (ON).

A anual rede magnética do ON consta de mais

de 1 50 estações distribuídas por todo o ter-
ritório brasileiro, sendo que dez delas estão
no Paraguai. Esses números fazem dessa rede

urna das mais amplas e de alta qualidade do

geomagnetismo internacional(figura l).

Em 1915, o astrónomo brasileiro Alix de

Lemos (1877-1957) instalou o Observa-

tório Magnético de Vassouras (RJ), que fun-

ciona sem interrupção desde então (figura
2). Embora alguns dos instrumentos insta-

lados por Lemos ainda funcionem perfei-
tamente, em 1 993 um novo sistema eletrâ-

nico digital foi instalado, fazendo cona que

Vassouras pertença hoje ao Sistema Tnter-

magnet, com estações em todos os co atinentes.

=
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O Sistema Intermagnet é formado por um

conjunto de mais de 60 observatórios mag-
néticos, com instrumentos de saída digital

que enviam seus dados em tempo quase-real
-- via satélite (da rede GOES) ou por

internet aos centros mundiais de dados,
em Boulder (Estados Unidos), Ottawa
(Camada), Edimburgo(Escócia), Paras

(França), Copenhague (Dinamarca) e Kyoto

(Japão). O número de observatórios da rede
aumenta a cada ano, e anualmente é editado
um CD Rom com todos os dados já devi-
damente corrigidos e formatados.

Observatórios,
redes e

cooperaçãointernacional

0 geomagnetismo depende de observações de alta qualidade, em grande

número e que cobrem longos intervalos de tempo. Nesses aspectos. entre
os hemisférios Norte e Sul, bem como entre os países desenvolvidos e aqueles

em desenvolvimento, há grande diferença. Por isso, nos últimos 20 anos, o

esforço do ON tem sido desenvolver os sistemas observacionais nos dois
observatórios existentes, Vassouras (RJ) e Tatuoca (PA) , além de ampliar a

rede de estações de campo-
Novos instrumentos para Vassouras, os
magnetâmetros fluxgate, já estão sendo
projerados e fabricados pelo ON, em seu
Laboratório de Sensores Magnéticos, sob a

orientação do pesquisador Luiz Carlos BenyoseE

Vassouras teve o seu instrumental modernizado, passando a fazer parte do

Sistema Intermagnet, com os mais modernos recursos de difusão de dados.

A rede de estações de campo passou de 1 1 0 estações a 1 50. cobrindo todo

o território brasileiro e estendendo-se, em 2001 , ao Paraguai, que, assim,

ganhou suas primeiras cartas magnéticas.Brasília e
Rio Grande do Sul Em vista da característica global do geomagnetismo, o ON obteve o apoio

de organismos internacionais, como a IAGA (sigla, em inglês, para

Associação Internacional de Geomagnetismo e Aeronomia), a TWAS (sigla,

também em inglês, para Academia de Ciências do Terceiro Mundo)l o IPGH

jlnstituto Pan-americano de Geografia e História), instituições que têm

participado do esforço em desenvolver o geomagnetismo tanto no Brasil

quanto na América Latina.

A adoção de instrumentos modernos tornou
possível a ampliação das linhas de pesquisa

em geomagnetismo no ON, com base nos
muitos milhares de dados já registrados e

nos novos, de maior sensibilidade. Assim,
se tornou possível a pesquisa de vários fenó-
menos relacionados ao geomagneusmo,

como o eletrojato equatorial; as variações
sazonais e geográficas da variação diurna; os

efeitos da chamada Anomalia Geomagnética

do Atlântico Sul.

Com esse apoio, foi possível atualizar os observatórios de ]eoloyucan

IMéxico), La Habana (Cuba), Chiripa (Costa Rica), .Fúquene (Colâmbia).
Huancayo (Peru), através do trabalho nesses locais de Luiz Muniz Barreto,

pesquisador e ex-diretor do ON.

Além disso, houve o aperfeiçoamento de

linhas já em estudo, como a dos efeitos do
ciclo solar, das várias influências dos
fenómenos solaresterrestres e da variação

secular do campo magnético terrestre.

A IAGA. reconhecendo esse trabalho, patrocinou. em 1998, uma reunião

sobre instrumentação geomagnética no Observatório Magnético de

Vassouras. com a participação de 50 especialistas das Américas. da

Europa, Asia e África, com ênfase na presença de pesquisadores dos

países em desenvolvimento.

Dois novos observatórios magnéticos já estão

projetados e deverão entrar operação em
breve. Um deles será próximo a Brasília, na

Reserva Ecológica do Roncador, e o outro no
Rio Grande do Sul, em cohvênio como o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. '

Como suporte a esse trabalho, iniciou-se no ON o prometo e a construção de

modernos instrumentos de medidas geomagnéticas(figura 3) . Alguns desses

equipamentos científicos já foram exportados para a índia e, em breve. outros
o serão para a Costa Rica e Argentina.

\
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Valiya M. Hamza,

Coordenação de Geofísica
Observatório Nacional

0 calor interno da Terra

é uma das principais

fontes de energia ao

alcance da sociedade

moderna. As estimativas

atuais indicam que o

fluxo de calor

geotérmico equivale a
cerca de cem vezes o

consumo energético

global anual. Portanto,

um recurso energético

quase inesgotável.

Prevê-se que, com

novos avanços na

tecnologia de

perfuração. essa

fonte energética

estaria disponível.

nas próximas décadas.

em qualquer lugar

na Terra.
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Desde tempos históricos, os povos que
habitavam regiões com atividades
vulcânicas ou fontes hidrotermais sus-

peitavam da existência de bolsões com
temperaturas elevadas no interior da

Terra. Os raciocínios primitivos, no
entanto, eram freqüentemente confun-
didos com os mitos prevalecentes de
tempos remotos. Assim, na grande
maioria dos 'ensinamentos' tradicionais

e nos manuscritos religiosos antigos, a
região subterrânea é comumente indicada

como o 'inferno', lugar de temperaturas

elevadas. Mesmo assim, as crenças
religiosas do primeiro milênio da era
cristã impediram a evolução do conhe-
cimento científico sobre o estado térmico

da Terra. Somente nos séculos 16 e 17,

quando surgiram os problemas de des-
conforto térmico nas atividades de
mineração subterrânea, foram levantadas

questões objetivas sobre o calor interno
da Terra.

Estado térmico
daTerra
C) ramo da ciência geofísica relacionada com
as investigações sobre o estado térmico do
interior da Terra é fieqüentemente deno-
minado de geotermia. Os resultados das
pesquisas geotérmicas globais das últimas

décadas indicam que a Terra é um planeta
quente, com temperaturas superiores a l mil

graus celsius (1.000'C) em 99% de suas
partes internas (figura 1). Temperaturas
menores que essas são encontradas somente

em uma casca externa e fina do planeta, com
espessura de aproximadamente 80 km.
Grande parte da região central da Terra
encontra-se em estado fundido, com
temperaturas maiores que 5.000'C.

O estado térmico anual da Terra tem

influências significativas nos diversos
fenómenos planetários, tanto internos
quanto externos. Por exemplo, a dinâmica
das camadas externas incluindo a

evolução das formas anuais dos continentes
e do assoalho oceânico, beta como a
ocorrência das atividades sísmicas e vul-

cânicas é conseqüência dos processos
térmicos interiores.

O histórico das investigações geotérmicas
no Brasil iniciou-se com a descoberta da

lagoa de Pirapetinga, no município de
Caldas Novas (Goiás), por Sebastião
Marinho, em 1545. O ribeirão das
Caldas Velhas hoje no município de Rio
(quente, também em Golas foi des-

coberto, em 1722, por outro ban-
deirante, Bartolomeu Bueno da Silvo.
Galho de Anhangüera.

A convecção térmica no núcleo da Terra é

considerada responsável pela geração de seu

campo magnético, que, por sua vez, protege
a biosfera do planeta dos efeitos maléficos
do fluxo direto das partículas solares. As
propriedades físicas e mecânicas de materiais

geológicos são, de forma geral, dependentes

das temperaturas vigentes. O conhecimento

No entanto, as investigações sistemáticas
sobre a natureza científica dessas e de

outras fontes geotérmicas no país foram
iniciadas somente após a década de 1960.
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do regime térmico das principais camadas
da Terra, bem como dos vários processos
de transferência de calor que atuam em
seu interior, são fundamentais para o
escudo da dinâmica anual e da evolução

de nosso planeta e são, por isso, um dos
objetivos da geofísica moderna.

Mapa de fluxo
Há ainda um vasto campo de aplicações de

geotermia em diversas áreas, como na
exploração de petróleo e de recursos
minerais hidrotermais, bem como em obras

civis, na engenharia e no meio ambiente. A
abrangência das investigações geotérmicas
é relativamente grande, sendo uma conse-

qüência do amplo espectro das ramificações
dessa área das ciências da Terra. Na camada

externa da Terra, a transferência de calor

geotérmico ocorre por condução, mas a
intensidade desse fluxo é variável, depen-
dendo das condições geológicas e tectónicas
locais. Medidas dessa grandeza permitem
inferências sobre o estado térmico do
interior da Terra. Alta e

baixa entalpia
Figura l Esquema do

estado térmico atual da Terra.

A parte avermelhada indica

a região com temperaturas

superiores a l mil graus celsius

ll.o00'C).

No Brasil, grande parte dos dados geotér-
micos foi obtida nas últimas três décadas,

como parte de projetos de pesquisas
geofísicas e de exploração de recursos
minerais realizados por empresas estatais,

universidades e institutos de pesquisa.
Podemos citar os dados coletados, por

exemplo, pela Petrobras, Companhia de

Pesquisa de Recursos Minerais, Univer-
sidade de São Paulo, Universidade Federal

da Bahia, pelo Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais, Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo e Observatório Nacional.

Um dos objetivos dos estudos geotérmicos
é a avaliação do potencial de aproveitamento
de calor geotérmico. Anualmente, a utiliza-

ção dessa conte energética é economicamente
viável somente em locais onde há reserva-

tórios subterrâneos de fluidos geotérmicos
(em gera, um tipo de água salobra), sendo

que apenas a parte da energia térmica
contida nesses fluidos é recuperável.

Por outro lado, a extração de energia

geotérmica pelo sistema de dois poços
conjugados um para retirada de fluidos e

outro para reinjeção destes no reservatório
tem vantagens sobre outras fontes

energéticas, como usinas termoelétricas
baseadas na queima de combustíveis fósseis,

pois não há emissão de gases poluentes e se
elimina quase totalmente o despejo de

resíduos químicos no meio ambiente.

O acervo anual de dados compilados pelo
Laboratório de Geotermia do Observatório

Nacional indica medidas geotérmicas em
cerca de 400 localidades no país. Esses dados

permitiram a elaboração do mapa de fluxo

geotérmico do país (figura 2).
\

h



58 f ON 175 ANOS GEOFÍSICA EM BUSCA DO CALOR DA TERRA

As formas de utilização desse recurso

energético dependem principalmente da
temperatura e da capacidade dos reser-
vatórios subterrâneos que armazenam
fluidos geotérmicos. Ocorrência, em
profundidades rasas, de reservatórios
geotérmicos com temperaturas acima de
150oC denominados sistemas geo-
térmicos de alta entalpia permitem
produção de energia elétrica.

Atualmenre, 22 países utilizam recursos

geotérmicos para geração de energia elétrica.
A produção total mundial é estimada em

cerca de 8 mil mega watts elétricos, cerca de

dois terços da produção máxima anual da

usina de Itaipu, ou seja, energia suficiente
para abastecer, nesse mesmo intervalo de
tempo, os estados de São Paulo e do Rio
de Janeiro.

'J

>

Figura 2 Mapa de fluxo

geotérmlco do Brasil. Nele,

as áreas em vermelho indicam

locais de fluxo de calor elevado.

considerados alvos prioritários

para a exploração de recursos

geotérmicos. A unidade

utilizada é miliwatt por metro

quadrado (mW/m:).
A probabilidade de encontrar

recursos geotérmicos viáveis
economicamente é maior em

locais onde o fluxo geotérmico é

superior a 80 mW/m2

(mW/m: )
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Quando a temperatura de ocorrência dos
recursos geotérmicos é menor que 150'C,
o uso direto em processos agroindustriais,
aquecimentos de ambientes e fins balneários
são as melhores formas de aproveitamento.

Hoje, 58 países extraem recursos geo-
térmicos de baixa entalpia para fins úteis.

A energia total utilizada é estimada em 15

mil mega watts termais, que, em termos de

energia absoluta, equivalem à mesma
quantidade em watts elétricos. Porém,
quando a energia térmica é convertida em
elétrica, há geralmente uma perda de
aproximadamente 30% nessa conversão. No

entanto, vale lembrar que, em países como

Nicarágua, EI Salvador e Filipinas, a energia
elétrica gerada por usinas geotérmicas já
atinge entre 10% e 15% do consumo total.

POÇos,
fluidos,rochas

ernapas

A primeira avaliação regional de recursos de
energia geotérmica do país foi realizada em 1982
Para dar continuidade a esse trabalho, o Laboratório

de Geotermia do Observatório Nacional iniciou, a

partir de 1 995, compilações sistemáticas de dados

geotérmicos no país.Café, madeiras
e balneários

Nosso laboratório também participa de atividades de

aquisição complementar de dados que incluem o perfil

térmico de furos e poços para determinação do gradiente

geotérmicol a medição de propriedades termofísicas de

rochas no laboratórios e a roleta de fluidos geotérmicos

para análises químicas.

No Brasil, os dados geotérmicos coletados
até o momento não indicam a existência de

sistemas geotérmicos de alta entalpia em
profundidades de até 5 km. Mas foi cons-
tatada, em diversos locais no país, a
existência de reservatórios geotérmicos com

tempe-raturas inferiores a 1 00'C.
Os resultados obtidos permitiram a elaboração dos

mapas de fluxo geotérmico do Brasil e do continente

sul-americano em 1996. Avaliações dos recursos de

energia geotérmica em escala regional foram efetuadas

nos principais estados das regiões sul e sudeste.
Encontra-se atualmente em curso o mapeamento em

detalhe dos recursos geotérmicos dos estados do Rio

de Janeiro, de Goiás e do Tocantins.

Nesses casos, o uso direto dessas fontes em

processos térmicos ligados à agroindústria e

para fins de balneários são as melhores
formas de aproveitamento. Exemplos desse
tipo constatados no Brasil incluem o uso
de água pré-aquecida em caldeiras no
processo de produção de caR solúvel, em
Cornélio Procópio (Paraná), bem como

no cozimento de madeiras e na produção
de laminados, em Taubaté (São Paulo).

Ressaltamos também que os balneários

geotérmicos de Caldas Novas e do Rio
Quente estão entre os maiores complexos
de estâncias hidrotermais do mundo.
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Ricardo José de Carvalho

Serviço de Geração e

[) isseminação .
da Divisão do Serviço da Hora.

Observatório Nacional

0 tempo influencia

nosso modo de vida,
bem como todas as

atividades da civilização

moderna, entre elas as

pesquisas científicas.

Dessa forma, cada vez

mais essa grandeza

fundamental da física

deve ser determinada

com maior precisão.

Assim, a geração de

uma escala de tempo

altamente precisa.

baseada na radiação

emitida pelos átomos, é

objeto do esforço e do
trabalho dos

metrologístas

do tempo há' mais

de 50 anos.
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Há dois métodos para geração do tempo. No primeiro deles, conta-se algum

fenómeno que se repita a si mesmo em intervalos de tempo iguais, o chama-
do fenómeno periódico. Por exemplo, as oscilações de um pêndulo.
Contando essas oscilações, obteremos uma série de eventos de mesmo

período que constituirá uma escala de tempo cuja unidade de intervalo de tempo

será um múltiplo ou submúltiplo do período de oscilação.

O segundo método consiste no estudo e na medida dos movimentos con-

tínuos. Para ilustra-lo, podemos citar o movimento de rotação ou de trans-

lação da Terra em relação ao Sol. Essas posições constituem uma série
ininterrupta de eventos definidos através dos espaços percorridos no movi-
mento de nosso planeta.

Escalas deternpo
Podemos distinguir dois grupos diferentes de escala de tempo:
a) as escalas de tempo dinâmicas, que resultam da observação de um sistema
físico dinâmico em que a medição do tempo torna-se uma medida de posição

esse é o caso das escalas de tempo definidas através do movimento de rotação

da Terra sobre o seu eixo e do movimento de translação ao redor do Sol;

b) as escalas de tempo acumuladas, que resultam, como indica seu nome, da
acumulação de uma unidade de duração deRlnida por um fenómeno físico,
como as oscilações de um pêndulo.

O chamado tempo universal (TUI) é um tempo dinâmico, derivado da
observação da rotação da Terra, sendo proporcional ao ângulo de rotação da
Terr, sobre o seu eixo. O coeficiente de proporcionalidade é escolhido de

forma que a duração de 24 horas em TUI esteja próxima da duração média
do dia, sendo o início do 'dia' em TUI escolhido de forma que 00h em

TUI corresponda, na média, à meia-noite em Greenwich (Inglaterra), local
do Observatório Real, cuja longitude geogránlca foi adorada por convenção

como a de grau zero.

No TUI, a unidade do tempo é o segundo do tempo solar médio, cuja
definição é 'a fração 1/86400 do dia solar médio'. Essa definição foi aditada
como o segundo no chamado Sistema internacional de Unidades (SI) até
1960, sendo a escala de tempo TUI utilizada como referência até 1972.

O salto dos átomos
Em 1900, o físico alemão Max Planck (1858-1947) percebeu que objetos

radiantes -- identificados hoje como átomos -- só podem emitir ou absorver

energia eletromagnética em uma determinada quantidade, chamada por ele
quanta. O quanta de luz de uma certa frequência (f) carrega uma determinada

quantidade de energia (E) proporcional à freqüência. A constante de
proporcionalidade é denominada hoje constante de Planck (h), sendo a

quantidade de energia dada pela fórmula E = hf
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O físico dinamarquês Niels Bohr (1885-
1 962), no início da década de 191 0, desen-
volveu seu modelo da estrutura do átomo,

explicando como e por que os átomos se
unem para formar moléculas. Nesse mo-
delo, os elérrons giram de algum modo em
torno do núcleo atómico, da mesma ma-

neira que os planetas em torno do Sol, ou
seja, os elérrons estariam distribuídos em
órbitas em torno do núcleo.

Washington, capital dos Estados Unidos.
Esse foi o primeiro relógio colectado à

freqüência natural de partículas arâmicas
no caso, foi utilizada a molécula de amónia

(NH,), cuja estrutura lembra uma pirâm ide,
com os átomos de hidrogênio na base e o de

nitrogênio no topo. A molécula de amónia
pode estar em dois distintos, mas muito
próximos, níveis de energia, que chamamos
estado alto e estado baixo.

Utilizando o trabalho experimental do físico
neozelandês Ernest Rutherford(1871-
1 937) e as idéias teóricas de Planck, Bohr

sugeriu também que os elétrons no átomo
só emitiriam quantidades inteiras (ou

quanta) de luz ao saltarem de uma órbita

(ou de um 'nível de energia') para a seguinte,

emitindo exatamente um quanta de energia.

Para passar de um estado a outro, a molécula

de amónia emite ou absorve energia de fre-
qüência natural de 23.870 MHz MHz
significa milhões de hertz (OIL milhões os-
cilações por segundo). Essa é a freqüência

com que essa molécula sofre a transição entre

os dois estados. A estabilidade em longo
prazo desse relógio atómico era de 2x10-',

ou seja, acumulada o erro de um segundo
em 58 dias.

Figura l Relógio atómico de

césio NIST-FI , que entrou em
funcionamento em 1 999 no

Instituto Nacional de Padrões

e Tecnologia, em Bouldel

Colorado testados Unidos).

Sua precisão é de

aproximadamente um

segundo a cada

20 milhões de anos.

Em um salto para baixo de um elétron, em
direção a uma órbita mais próxima do nú-

cleo, o átomo libera energia de Reqüência f No

salto para cima, o átomo absorve energia na

6reqüência f: Em resumo: os saltos sempre
implicam a emissão ou a

absorção de um número

inteiro de quanta equi-

valente a hfou um múltiplo

de hf Como veremos a

seguir, essa teoria foi
aplicada na definição do

tempo atómico, após
mais de seis décadas de
desenvolvimento cien-

tífico e tecnológico, desde
o trabalho inicial de Planck

Em ]955, no Laboratório Nacional de

Física, em Teddington (Tnglarerra) , Êoi colo-

cado em operação regular o primeiro padrão
de frequência baseado no átomo de césio

133. O princípio básico é que os átomos
existem em certos estados discretos de
energia, dependendo de quais órbitas em
torno do seu núcleo são ocupadas pelos
seus elétrons.

Os elérrons giram em torno do seu próprio
eixo, produzindo um campo magnético.
Podemos pensar o elétron como sendo um
ímã em miniatura. O núcleo do átomo de

césio também gira em torno do seu eixo,

produzindo outro ímã em miniatura. Cada

um desses imãs percebe a força gerada pelo
outro. Se os imãs (do núcleo e do elétron)

'apontarem' em uma mesma direção, o áto-

mo de césio estará em um estado de energia
que chamaremos A; se estiverem em sentidos

opostos, o átomo está em um estado de
energia diferente, que denominaremos B.
A diferença entre esses dois estados de ener-

gia corresponde a uma determinada fre-
qüência de transição.

l lhas em
miniatura
O primeiro relógio
atómico (ou padrão de

freqüência) operacional
foi construído entre
1948 e 1949, no Centro
Nacional de Padrões, em



O TEMPO ATOMICO METROLOGIA ON 175 ANOS 63

O segundo
atómico
As medições realizadas com esse padrão entre

1955 e 1958 foram combinadas com os
dados do Observatório Naval dos Estados

Unidos, em Washington (capital dos Estados

Unidos), o que resultou na determinação da

freqüência de transição do césio como sendo
de 9.192.631.770 Hz.

+
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Ferrão de
Nortenha
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Essa determinação foi realizada tendo
como referência as unidades astronómicas

de intervalo de tempo, o que nos permite

afirmar que, nesse momento, ocorreu a
transição do tempo astronómico para o
tempo atómico. Cabe ainda ressaltar que
essa freqilência de transição é uma pro'
priedade própria do átomo de césio, em
contraste com o relógio atómico baseado
na molécula de amónia, cuja freqüência
de transição é resultante das interações
entre seus quatro átomos.
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A estabilidade desse relógio de césio era da
ordem de LEIO :', ou seja, levaria 300 anos
para atrasar l segundo. De lá para cá, os
relógios atómicos foram bem aprimorados,

e sua precisão aumentou bastante. A figura
1 , por exemplo, mostra um relógio atómico
moderno cuja precisão chega a um segundo
em milhões de anos.

organizações de vários países, incluindo o Dirá

Internacional da Hora (BIH), em Sêvres

(Fiança), e o Observatório Naval dos Estados
Unidos. Em 1 97] , a escala de tempo do BTH
6oi aditada como o sistema de referência de

tempo mundial e passou a ser chamada
Tempo Atómico Internacional(TAI).

Figura 2 Mapa mostra a

diferença de fuso horário

no território brasileiro afora

do Horário de Verão), quando

são 1 2h em Brasília.

O tempo arâmico 6oi introduzido no SI em
1967, na 13; Conferência Geral de Pesos e
Medidas, com a seguinte deRnição para o

chamado segundo atómico: '0 segundo é a
duração de 9.192.631.770 períodos da
radiação correspondente à transição entre os

dois níveis hiperfinos do estado fundamental
do átomo de césio 133.'

A origem do TAI foi escolhida arbitra-
riamente, de forma que as leituras às 00h

de 01 de janeiro de 1958 fossem as mes-
mas em TUI e em TAI. Até o final de
1968, o TAI foi realizado pela média da
frequência dos relógios de césio do BIH.

A partir do ano seguinte, o TAI passou a
ser gerado a partir de relógios localizados
em laboratórios ou observatórios de
diversos países.Definição

aprovada Em 1 970, a seguinte definição foi aprovada
pelo Comitê Internacional de Pesos e
Medidas, também em Sêvres e ligado ao
Birâ Internacional de Pesos e Medidas

No início de 1956, as escalas de tempo
atómico eram geradas por klboratórios e

l
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(BIPM), e reconhecida, no ano seguinte,

por esse comitê: '0 Tempo Atómico Inter-
nacional (TA]) é a referência de tempo

coordenado estabelecido pelo Centro Inter-

O TUC é a referência para a disseminação
do tempo ao redor do mundo. Ele foi
definido, em l de janeiro de 1972, como

uma combinação das escalas de tempo TAI
e TUI, sendo expresso pelo
seguinte sistema de equações
válido para qualquer data t:

E
>

TUC TAI = n segundos
(sendo n um número inteiro)
TUC TUI < 0,9 segundo

As escalas TUC e T.AI diferem
em qualquer data de um nú-
mero inteiro de segundos,
igual a 32 segundos à meia-
noite (TAI) em l de janeiro
de 1999. O Serviço Inter-
nacional de Rotação da Terra,
em Paras, é o responsável pela

publicação do TUI. Esse
órgão também decide sobre o

ajuste da escala TUC, através

da inserção ou omissão de
segundos intercalados (posi-

tivos ou negativos). Esses

segundos são chamados Zeap
srconú, de forma a garantir a definição dada
na equação mostrada acima. Geralmente,
essa inserção ou omissão é deita no 6im dos

meses de junho ou dezembro, com um inter-
valo de 1,5 ano.

S04õoãiSosõoPl=soõõoll%sozõo(ili?oaõoWs09õo B 510õ0 511õ0 512õ0 513õo s14õa

DIA JULIANO MODIFICADO - 50519 a 51449(12/03/1 997 a 28/09/1 g9g)

--+-r TUC-ETABI (0NRJ) -+- TUC-TUC(NIST) lg-'p TUC-TUC(USNO)

Figura 3 Comparação entre as

escalas de tempo atómico

brasileira. gerada no

Observatório Nacional -- ETABI

jONRJ) --, e as escalas do

tempo universal coordenado do

Instituto Nacional de Padrões e

Tecnologia TUC INIST) -- e do
Observatório Naval dos Estados

Unidos- TUC (USN01.

nacional da Hora, tendo como base as
leituras dos relógios atómicos operando em
vários estabelecimentos de acordo com a

definição do segundo, a unidade de tempo
no Sistema Internacional de Unidades.

Ao redor do
mundo

Horalegal
Para Facilitar o uso do tempo civil no coti-
diano, dividiu-se a Terra em 24 regiões, ten-

do cada uma delas uma Imgura em longitude

de l hora (ou 15'), cuja origem (zero grau)
coincide com o meridiano de Greenwich

[)ávido à necessidade de muitos usuários

terem sua referência de tempo relacionada
ao tempo de rotação da Terra, foi definido
o Tempo Universal Coordenado (TUC),
que tem as mesmas propriedades metro-
lógicas do TAI. Além disso, o TUC segue
a rotação da Terra dentro do segundo,
sendo isso suficiente para os propósitos de

navegação aérea e marítima, em que o TUI

é necessário em tempo real.

Dentro de cada fuso horário, a hora ]ega] é a
soma do tempo universal e do número
inteiro de horas do fuso. Dessa forma, em
um mesmo friso horário, todos os relógios

devem indicar a mesma hora legal. Cada país
decidiu utilizar, de acordo com a sua ex-
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tensão territorial, um ou mais desses fusos.
O caso do Btasil é mostrado na figura 2.

quando, para alguns estados, a hora l(:gal é
acrescida de uma hora.

No Brasil, temos o TUC (ONRJ), sendo
ONRJ a abreviação de Observatório
Nacional do Rio de Janeiro. A diferença
TUC (Hora Legal Brasileira) pode ser de

duas, três, quatro ou cinco horas, depen-
dendo do fuso horário. Essa relação é
alterada na vigência do horário de verão,

Todos os sinais de tempo utilizados no
Brasil devem ser referidos ao TUC
(ONRJ). Anualmente, o TUC (ONRJ)
é realizado por um relógio comercial de
césio, comparado ininterruptamente
com outros relógios comerciais desse

mesmo tipo mantidos no ON.

Escala de tempo atõrnico brasileira

Em 1 991 e 1 992, o autor deste artigo realizou estudos

sobre algoritmos matemáticos para a geração de uma

escala de tempo atómico, resultando em uma

dissertação de mestrado defendida no Departamento

de Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro(PUC/RJ).

foi proposto que um novo TUC (0NRJ), baseado na

ETABI (0NRJ), fosse gerado de forma a atender as

especificações internacionais de qualidade, ou seja,
mantero TUC(0NRJ) com um desvio máximo de 1 00
bilionésimos de segundo(1 00ns) do TUC. Na figura 3

são mostrados os resultados obtidos.

Três anos mais tarde, novos relógios comerciais a

maser de hidrogénio e a feixe de césio começaram a

ser comprados pelo Observatório Nacional. A
estabilidade de freqüência para os masers é da ordem

de 7x10''(acumulada o erro de um segundo a cada

450 mil anos) e para os de césio, cerca de 2x10';

jum segundo a cada 1 50 mil anos).

No eixo vertical do gráfico da figura 3, está a diferença

de tempo entre três escalas -- ETABI (0NRJ), TUC
(NIST) e TUC(USN01 -- e o TUC calculado pelo BIPM.

No eixo horizontal, apresenta-se o dia, expresso em

dia juliano modificado, que, em termos práticos, é uma
forma de enumerar datas.

Vemos que a diferença de tempo entre a ETABI
jONRJI e a TUC. quando comparada com as duas
outras escalas, é significativamente grande. Isso

indica a necessidade de aperfeiçoamento da ETABI

jONRJ), o que só pode ser obtido com o acréscimo
do número de relógios atómicos que geram essa

escala. Comparativamente, o TUC (NIST) é gerado

por cerca de dez relógios de césio e cinco masers
de hidrogênio, e o TUC(USN01, por 72 relógios de
césio e 17 masers de hidrogénio. E para atingir esse

objetivo que o Serviço de Geração e Disseminação
da Hora continua trabalhando.

Com esses novos equipamentos, os resultados da

geração do tempo foram aperfeiçoados, culminando
na tese de doutorado Essa/a de tempo afim/co

brasileira: uma proposta para a realização do tempo

un/persa/ coordenado aras//e/ro, defendida na PUC/RJ

em março de 2000.

Nessa tese. o autor mostrou como estabelecer a escala

de tempo atómico brasileira, denominada ETABI
jONRJ), a partir de um conjunto de relógios atómicos

de alto desempenho, utilizando um algoritmo adaptado

para um número reduzido de relógios, isto é, dois a
feixe de césio e dois a maser de hidrogénio.
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Marcelo de Moraes

Sleinhagen e

lvan Mourilhe Silva,

[)ivisão do Serviço da Hora,
Observatório Nacional

No início de suas

atividades, ainda no

tempo do Império, o

Serviço da Hora do
Observatório Nacional

costumava inflar balões.

de sua antiga sede no

morro do Castelo, no

centro da cidade do Rio

de Janeiro, para

comunicar a hora certa

aos navios ancorados

na baia da Guanabara.

Desde 1913, através de

uma lei específica,

o Serviço da Hora vem

gerando, conservando e

disseminando a Hora

Legal Brasileira, que

hoje tem como padrão

relógios atómicos de

altíssima exatidão.
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0 Serviço da Hora do Observatório Nacional (ON) mantêm a Hora Legal
Brasileira (HBL), com promessas de um avanço tecnológico significativo

após a construção das novas instalações, que abrigarão as amais e as futuras

tecnologias no âmbito da metrologia em tempo e frequência, resultando no
atendimento a um maior número de usuários, bem como na pesquisa de

inovação tecnológica.

Todos os sinais gerados e transmitidos têm como referência os relógios
atómicos ou padrões, como preferem os metrologistas de césio,

mantidos pelo Serviço da Hora (figura 1). 0 custo médio de um relógio
desse tipo é de US$ 60 mil.

Anualmente, no Brasil, existem cerca de 23 deles, sendo quatro no
Ç--..;,. J. }+"-.
b/ \. l Y l\ v \Aa X XV l na

(qualquer cidadão, no Brasil ou no exterior, pode [er acesso à HLB, gerada

no ON. Isso pode ser feito através da chamada Hora Falada, com voz
feminina, que a enuncia de dez em dez segundos (figura 2). Esse serviço

está disponível pelos telefones de número 130 e xx-21-2580-6037, bem
como pela página na Web do Serviço da Hora: http://pcdshOI.on.br

A Hora Falada também é transmitida através de ondas de rádio, na freqüência

de 171,130 megahertz(ou MHz), na faixa VHF(Very High Frequency),
ou, de minuto em minuto, através da frequência, também em VHF, de
166,53 MHz.

l

n

€
% #C

y

Figura 1. Tubo de um relógio atómico de césio
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Os enunciados de voz de dez em dez segun-
dos são seguidos por um sinal longo
semelhante ao som de um pequeno gongo
--, que caracteriza o instante anteriormente
enunciado. Os enunciados de minuto em

minuto provêm da mesma fonte e são emi-
tidos junto com os sinais horários, de modo

semelhante ao tiquetaque dos relógios de
pulso e dos despertadores analógicos.

toda de Metrologia Científica e Indus-
trial (DIMCI), do Instituto Nacional de

Metrologia(Inmetro), em Xerém(RJ),
elaborou a chamada Carta Metrológica
Nacional, cujo objetivo é obter uma har-
monização nos resultados de medições das
diversas grandezas físicas pertencentes ao
Sistema internacional de Unidades (SI).

É também responsabilidade do Serviço da

Hora a implantação do Horário de Verão,
que foi aditado pela primeira vez no Brasil

em ]931, quando era ainda denominado
Hora de Economia de Luz no Verão.

A Carta Metrológica Nacional contém
diagramas (denominados sistema de com-
parar os padrões das grandezas físicas das

áreas metrológicas. Dependendo da
grandeza, esses padrões podem ser:
a) uma medida materializada;
b) um instrumento de medir;
cJ um processo;
d) uma constante;
e) uma substância;

f) uma escala de valores;

g) ou uma associação de alguns desses
elementos.
Eles são descritos ou referenciados, no
vocabulário da metrologia periodi-
camente, por via direta ou indireta, com os

padrões do BIPM

Carta
Metrológica

Nacional

Partindo-se das definições das sete
unidades de base (metro, quilograma,
segundo, ampare, kelvin, mol e cande-
ia), adoradas nas Convenções Interna-
cionais de Pesos e Medidas e que estão
reproduzidas no BIPM(sigla, em fran-
cês, para Birâ Internacional de Pesos e

Medidas), ern Sàvres (Fiança), a Dire-

Figura 2 Geradores que

fornecem a voz feminina que

transmite a Hora Legal Brasileira. Confiabilidade
e qualidade
A transferência das medidas dos padrões
primários que reproduzem as unidades das
várias grandezas físicas do SI, bem como os
múltiplos e submúltiplos dessas unidades,
é Gesta através de um sistema de rastreabi-

lidade, seguindo uma hierarquia metro-
lógica baseada em métodos e procedimentos

específicos para cada grandeza. Isso é feito
para os padrões que são utilizados como
referência nos diversos laboratórios do Brasil

e para aqueles empregados nas indústrias,
entre outros usuários.

=

0

A rastreabilidade dos padrões associada aos

programas de intercomparação laboratorial
tem por objetivo alcançar uma compati-
bilidade dos resultados provenientes da
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mensuração dentro de um nível de con-
fiabilidade metrológica aceitável. A
obtenção dessa conRiabilidade vai se refletir

na garantia da qualidade dos produtos
industrializados, tanto aqueles destinados ao
mercado interno quanto ao externo.

Em outubro de 1967, na 13' Conferência

Geral de Pesos e Medidas, a grandeza
segundo foi definida como: '[...] a duração

de 9.192.631.770 períodos da radiação

corres-pondente aos dois níveis hiperRinos
do estado básico dos átomos de Césio 1 33.

Essa defi-nição permanece em vigor até a

presente data, sendo a definição oficial do
tempo para todos os países do mundo. O
padrão acima materializa essa definição com
um erro de um segundo, para mais ou para
menos, em cerca de 63,4 mil anos, ou seja,
com uma exatidão de t 0,5 x 10 i2. Trabalhos de calibração vêm sendo execu-

tados ao longo dos anos com os recursos e

as técnicas que as circunstâncias em cada

época permitem utilizar, ou seja, desde os
antigos relógios de pêndulo até o presente,

em que frequências de alta estabilidade
provenientes dos relógios de césio assegu-
ram exatidões de cinco partes em ] 0'':, o

que equivale a um erro de 0,00001 0 Hz
em5MHz.'

Figura 3 Manutenção
de um dos quatro relógios
atómicos de césio do

Serviço da Hora do ONTrabalhos de
calibração

Como órgão da Carta Metrológica Na-
cional, o Serviço da Hora do ON, que é
delegado desde fevereiro de 1984 como
Laboratório Primário de Tempo e Freqüên-

cia pelo Inmetro, mantém os relógios ató-
micos que são os padrões primários brasi-

leiros para essa grandeza física. Os padrões
primários nacionais relativos a outras
grandezas são mantidos pe]a [)IMC] e pe]o
Instituto de Radioproteção e [)osimetria
(IRD), também na cidade do Rio de Janeiro.

Com a delegação, todos os certificados
emitidos pelo Serviço da Hora do ON pas-
saram a ter um cunho legal. Dentro de suas

possibilidades, o Serviço da Hora, anual-
mente com uma equipe de dez pessoas, entre
tecnologistas, técnicos e pessoal admi-
n istrativo, realiza, entre outras atividades, a

manutenção em seus padrões e demais equi-

pamentos, para manter a c?ntinuidade dos
serviços prestados à população (figura 3) .

Entrada principal do

Serviço da Hora, que

ocupa um dos prédios

históricos do campus do

Observatório Nacional. na

cidade do Rio de Janeiro.
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Francisco Xavier

de Araújo
Divisão de

Pós-graduação.
Observatório Nacíona

Pós-graduação
noON

Programa de Pós-
graduação do Observatório

Nacional (ON) foi credenciado pelo
parecer 05/73 do Conselho Federal de

Educação, de 22 de janeiro de 1973. Em seus
primeiros anos, funcionou de forma precária, vindo a se

estabelecer de maneira mais estável a partir do início da década de

1 980, graças ao crescimento do corpo científico da instituição. Desde então,
o ON mantém suas atividades de pós-graduação em vinculação estreita com as

atividades de pesquisas nas áreas de astronomia e astrofísica, bem como geofísica.

0

Atualmenre, a pós-graduação do Observatório Nacional tem dois programas independentes
astronomia e geofísica.

PO s EM ASTR O N O MIA

O Programa de Pós-graduação em Astronomia do ON é constituído de dois cursos: mestrado

acadêmico e doutorado e tem as áreas de concentração 'astronomia' e 'astrofísica'. O principal
l objetivo do doutorado é a formação de pesquisadores altamente qualificados nessas áreas.

Uma importante característica apresentada é a abrangência do programa, que cobre várias
linhas de pesquisa, como:
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a . sistema solar, na qual se estudam suas propriedades Hsicas, visando a uma melhor

compreensão dos processos de formação dessa estrutura;

b . astrofísica estelar, que trata principalmente das condições físicas das atmosferas estelares,
consideradas como zonas intermediárias entre os interiores estelares e o meio interestelar;

C . astrofísica galáctica, que analisa processos físicos em situações que envolvam o meio
interestelar ou o conjunto de nossa galáxia, a Via Láctea;

d . astrofísica exrragaláctica e cosmologia, que estuda as propriedades físicas dos diEerenres

tipos de galáxias e aglomerados de galáxias, bem como modelos cosmológicos e suas previsões
observacionals;

e . astronomia de posição, que trata da posição das estrelas e determinação de planos funda
mentais de referência;

f . astronomia dinâmica, que estuda o movimento de corpos do sistema solar, incluindo
planetas e satélites.

A inscrição no mestrado é aberta para graduados em física, astronomia, matemática e áreas

afins. O ingresso só é possível mediante aprovação em um exame de seleção e apresentação

de um plano de trabalho sob orientação de um pesquisador, que, em geral, deve ser do

próprio ON - em alguns casos, o orientador pode ser de outra instituição

C) estudante deverá cursar pelo menos seis disciplinas, bem como preparar e redigir uma
dissertação baseada no plano proposto A inscrição no doutorado, geralmente, é deita por

portadores do título de mestre, mas esse requisito não é indispensável -- na verdade,
recentemente alguns alunos ingressaram diretamente no doutorado. O estudante deve ser apro'

vado no exame de qualificação, que pode ser realizado até o final do segundo ano lesivo.

Naturalmente, a elaboração de uma tese baseada em investigação científica original

preferencialmente, com artigos publicados em revistas especializadas de circulação
internacional é a principal exigência para a obtenção do título de doutor.

Desde a defesa do primeiro mestrado, em 1981, até a presente data, 59 dissertações e 46
teses de doutorado foram concluídas no ON, o que totaliza mais de uma centena de trabalhos
realizados com sucesso. Para se [er uma idéia do que isso representa, esse número é cerca de

20% do total de pós-graduados em astronomia no Brasil no período correspondente.

Cursos especiais

Desde 1 996, a pós-graduação em astronomia do ON organiza cursos avançados em astrofísica,

denominados Ciclo de Cursos Especiais (CCE), que são realizados a cada ano, na própria sede
do ON, na cidade do Rio deJaneiro, 6ocalizando assuntos anuais de áreas distintas da astrofísica.

C) CCE é composto de quatro cursos, ministrados por pesquisadores de renome internacional
e de reconhecida competência didática. A duração é de uma semana, sendo que cada curso
tem carga horária de cinco horas. Os gastos com o CCE têm sido limitados ao pagamento
de passagens e diárias para os professores convidados, com recursos fornecidos pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capas).

\
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Esforços agora estão sendo feitos para se obter apoio de outras agências de comento para
custear parte das despesas de estudantes de cora do estado do Rio de Janeiro. Embora o

público-alvo sejam estudantes de pós-graduação, o evento também permite uma atualização

dos pesquisadores do instituto, assim como favorece um aumento das cooperações científicas
(t,er 'Cursos avançados').

Graças à excelência dos cursos apresentados e ao ambiente científico que proporciona
ao mesmo tempo informal, mas de alto nível profissional --, o CCE vem, a cada ano,
atraindo u m número crescente de estudantes e pesquisadores de outras instituições brasileiras

e da América Latina. Dessa maneira, o evento contribui de modo significativo para que o
ON se firme como um pólo de excelência na área de astrofísica.

Desde seu início, há sele

anos, a pós-graduação
em astronomia já trouxe

ao Observatório Nacional

vários pesquisadores de
renome internacional.

Alguns dos cursos

avançados realizados ao

longo desse período foram:

PO s EM G E O F SIC A

O Programa de Pós-graduação em Geofísica do ON iniciou-se com o mestrado em

1 981 como uma área de concentração do Programa em Astronomia. O doutorado em
geofísica foi iniciado em ] 992 também como uma subárea da astronom ia. As atividades

de pós-graduação em geoüsica desvincularam-se da astronomia em 1999, passando a
constituir, desde então, um programa independente.

São duas as áreas desse programa: geofísica aplicada e geofísica da Terra sólida. Alguns
projetos desenvolvidos no âmbito da primeira delas são: avaliação dos recursos
geotérmicos do estado do Rio de Janeiro; estudos ambientais empregando métodos
geofísicos em aterros sanitários; análise de dados geofísicos na bacia do rio Parnaíba;

modelagem eletronlagnética na bacia do rio Paraná; reinterpretação de dados magne-
totelúricos da bacia do rio São Francisco.

'A Via Láctea e seus
satélites'. por Gerry

Gilmore, da Universidade

de Cambrldge (Inglaterra)

'A origem dos elementos',

por David Lambert, da

Universidade do Taxas (EUA)

Entre os projetos da segunda área podem ser citados: atenuação sísmica na região da
falha de Samambaia-Jogo Câmara; cartas de anomalias magnéticas do Brasil;
compartimentagem tectónica do sudeste brasileiro; estudos geofísicos na Antártida;
normalização gravimétrica; sinais térmicos das mudanças climáticas recentes.

Formação do sistema solar',
por Bruno Sicardi, do

Observatório de Paras-Meudon

jfrança)

Até hoje, foram produzidas 32 dissertações de mestrado e nove teses de doutorado em
geofísica. Praticamente todos os ex-alunos que concluíram os projetos encontram-se
integrados ao mercado de trabalho, no país ou no exterior. Cerca de 60% dos formados
na área de geofísica da Terra sólida continuaram a desenvolver atividades de pesquisa
e ensino em instituições acadêmicas.

Perda de massa e

evolução estelar'

por Henry Lamers, da
Universidade de Utrecht

IHolandal

A maioria dos formados em geofísica aplicada está aquando no setor produtivo, em
empresas petrolíferas, de mineração e de serviços geofísicos, por exemplo. Nos últimos
anos, esse profissional de exploração tem sido bastante requisitado para aduar também
cm instituições de ensino e pesquisa do país.

r.
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Interação com a graduação 'Formação de galáxias',

por George Blumental.
do Observatório Lick, (EUAI

O C)N, por ser uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, não [em
cursos de graduação, mas mantém um programa de iniciação cientí6lca (IC), que
proporciona um corte vínculo de nossa pós-graduação com alunos de cursos de física,
geologia, astronomia, matemática e engenharia de outras instituições de ensino superior,
como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade do Estado do Rio

de Janeiro (UERJ) e a Universidade Federal Fluminense (UFF).

'Estudos de cometas e
asteróides na faixa do
infravermelho', por Umberto

Campins, da Universidade

do Arizona (Estados Unidos)

A integração dos bolsistas de IC nos projetos de pesquisa desenvolvidos no ON é plena. É
importante ressaltar que uma parcela considerável desses bolsistas acaba ingressando em
nossa pós-graduação. Dessa forma, a atividade de IC é uma maneira de aprimorar a pós-
graduação, seja pela oportunidade de selecionar melhor os alunos, seja pela redução do
tempo de permanência nos cursos, que tende a ser significativamente menor para estudantes
vindos da IC.

'Evolução protoestelar

e pré-sequência principal',

por francesco Palla, do
Observatório de Arcetri(ltália)

'Pequenos corpos no
sistema solar', por
Alessandro Morbidelli, do

Observatório da Coto D'Azur

jfrançal

Outra atividade que vem se intensificando é a participação de nossos docentes na orientação
de projetos de final de curso de graduação em outras instituições, como geologia da UERJ
e astronomia da UFRJ. Por outro lado, docentes de instituições que não têm pós-graduação
em nossas áreas têm sido aceitas como orientadores no ON.

A intensificação dessas atividades impulsiona o estabelecimento de acordos formais dc
colaboração. Nesse sentido, estão ein andamento:

a . acordo tripartite com o Instituto de Física da UERJ e com o Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas nas áreas de astronomia e geofísica;

b . acordo entre a pós-graduação em astronomia do ON e a pós-graduação do Instituto de
Física da UFRJ;

'Evolução química da Via
Láctea', por francesca

Matteucci, da Universidade

de Trieste (ltália)

'Progressos recentes

em formação de galáxias

e cosmologia', por Rlchard

Ellas, do Instituto de Tecnologia

da Califórnia IEUA).C . convênio entre a pós-graduação em geofísica do ON e a pós-graduação em geociências

da UFF, sendo que esse acordo formal é o que se encontra em fase mais avançada, pois Já
existia uma colaboração científica bem estabelecida. '

\ q
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0 Observatório Nacional (ON) está coordenando a

implantação e será a sede de um banco de dados am-

bientais, o Bampetro, resultado de convênio firmado

entre a Rede de Tecnologia Petrolífera do Estado do

Rio de Janeiro (Redepetro) da qual o ON é inte-
grante e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) .

incluindo a de telefonia, foi conectada à do ON no

último mês de agosto.

Equipamentos de informática já coram entregues aos

grupos temáticos, que, já estruturados, trabalham agora
na conceituação dos dados a serem armazenados. Esse

coltteúdo poderá ser consultado pela internet e escara aber-

to também a agências reguladoras e de licenciamento.O Bampetro armazenará dados ambientais em áreas
temáticas que servirão de referência para elaboração
de estudos de impacto ambiental (EIA) e de relatórios
de impacto ambiental (RIMA), documentos essenciais

para a exploração de petróleo em território brasileiro.
As informações do banco também servirão como

instrumento de apoio a políticas ambientais de cien-
tíficas mais seguras, a agências reguladoras, como a
Agência Nacional do Petróleo (ANP), bem como a
órgãos de meio ambiente, como o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naruiais Reno-
váveis (lbama) e o Ministério do Meio Ambiente.

Agenda de visitas

Para conhecer o funcionamento e as dificuldades de

implantação desse tipo de banco de dados, Fontes e
Nascimento Júnior, da Coordenação de Geofísica do

C)N, viajaram à Noruega e à Suécia, quando visitaram
o GRID, instituição ligada ao Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente, a Det Norske Ventas,
uma das maiores empresas de consultoria no mundo

na área de petróleo e gás, e o Departamento de
Ecologia de Sistemas da Universidade de Estocolmo
(Suécia), que mantém o Biomed, banco de dados sobre

biologia marinha. Os pesquisadores também se
reuniram com dirigentes da Agência de Controle de

Poluição da Noruega, que controla assuntos ligados
ao meio ambiente naquele país, onde conheceram
normas e regulamentos aplicados à industria norue-
guesa de petróleo. A agenda de visitas incluiu ainda
discussões sobre possíveis colaborações, o que 6oi bem

recebido por todas as instituições visitadas. Em junho
deste ano, Fontes e Cleverson Silva (UFF) visitaram
instituições norte-americanas e canadenses.

C:onsulta pela internet

0
0
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O Bampetro funciona como uma rede cooperativa
de ciência e tecnologia, com participação de
msuruições que pesquisam o tema. Sua estrutura é
constituída por uma central, na qual está o banco de

dados, e por áreas temáticas (geofísica, rüeteorologia,

biologia marinha, oceanografia física, oceanografia
química, geologia marinha e impacto socioeconómico).

Os coordenadores das áreas temáticas são de outras

instituições do Rio de Janeiro, como a Universidade
Federal Fluminense, a Universidade do Estado do Rio

de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro
e a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Cerca

de 20 pesquisadores, todos doutores, integram o pro-
jeto, além de 1 8 bolsistas, o que o caracteriza como
um grande formador de recursos humanBb altamente
qualificados para a área ambiental. Pelo ON,
participam os pesquisadores Sergio Luiz Fontes
(coordenador geral do Bampetro), Darcy do Nascimento

Júnior, Jean-Made Flexor e Irineu Figueiredo.

Testes,ensaios e convênio

O projeto Bampetro inclui ainda a criação de um sido de

testes em geo6'sica. A idéia é enterrar em um determinado
local diversos material;TCéoni'folnmíE,'tamanhos e

composições variados) para servir de alvo para a aplicação
de métodos usados nessa área do conhecimento.

Para conhecer melhor características e cuidados

inerentes à implantação desse tipo de sítio, Fontes e

Nascimento Júnior visitaram, em Leicesrer(Inglaterra) ,

local seme-lhante, construído e mantido pelo Grupo
de Geofísica Industrial e de Meio Ambiente da Socie-

dade Geológica. Na visita, foram alinhavados
convênios entre o Departamento de Geologia da
universidade e a Coordenação de Geofísica do ON.

0 0N, além da coordenação geral do projeto,
hospedara a central do banco de dados, que funcionará
em instalações especialmente deformadas para essa

nlnalidade, no andar da Coordenação de Geofísica.
Parte dos equipamentos de informática já está em
funcionamento, e a rede de cl;fnputação interna,
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Com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia,
o Observatório Nacional (ON) está implantando o

chamado sistema de carimbo de tempo (f/mf
fr.zmp/ng), conjunto de técnicas baseadas em
algoritmos de criptografia para gerar, em qualquer
documento, uma assinatura eletrânica (com data e

hora) segura, legal e de fonte confiável.
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em abrigar aparelhos eletrânicos com padrões
internacionais de segurança elétrica, física e ambiental,

sediada em margem Pequena, na cidade do Rio de

Janeiro. Os equipamentos do carimbo de tempo estão

instalados em sala-cofre pertencente ao Serpro, com
o qual o ON tem parceria técnica.

Novasinstalações
e conventoEssa forma de certificação digital irá permitir que

qualquer usuário no qual esse sistema esteja sendo
utilizado possa averiguar se um determinado
documento eletrânico foi criado ou assinado antes

de ou em determinada data. O responsável por esse

;carimbo' de autenticidade temporal é geralmente um

erga-nismo independente das partes interessadas, o
que é fundamental no contexto da Infra-estrutura de
Chaves Públicas (ICP), do Sistema Brasileiro de

Pagamentos (SBP), ambos recém-criados pelo
Governo Federal, através da Casa Civil da Presidência

da República.

Para cumprir essas relevantes atribuições, o ON,
utilizando recursos do Fundo Verde Amarelo, está
construindo um moderno laboratório, orçado em
US$ 1,6 milhão para abrigar a nova infra-estrutura
física da Divisão do Serviço da Hora, sendo que US$
l milhão desse montante serão empregados nas obras

de construção civil. Já coram importados cerca de US$
600 mil em equipamentos especializados para o

fornecimento para esses serviços, além de novos

relógios atómicos de césio, que irão se juntar a outros
quatro relógios atómicos existentes no DSH.

Padrões de segurança
Paralelamente, também através do Ministério da

Ciência e Tecnologia, está em marcha o estabeleci-

mento de uma cooperação internacional nessa área

com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia
(NIST), dos Estados Unidos, responsável pela geração

e disseminação de tempo e freqüência naquele país.

Com o SBl! foi criado, no sistema financeiro brasi-
leiro, a sistemática de transferências de recursos em

tempo real (o/z /zne), o que exige perfeito sincronismo
de tempo enche partes ellvolvidas. Para isso, o ON,
através de sua Divisão do Serviço da Hora (DSH),
criou a Rede de Sincronismo à Hora Legal Brasileira

(ReSinc HLB), cujo manual se encontra disponível nas

páginas do ON na internet (http://qcdshOI .on.br/
rbshlb.pdf). No momento, já estão sincronizados pelo
ON o Banco Central do Brasil e o Serviço Federal de

Processamento de Dados (Serpro) .

0 0N, ainda em junho deste ano, deu início à oferta
de sincronismo e certificado de tempo para o setor
produtivo. Em agosto, começou a ser testado o serviço

de fornecimento de registro data-hora em documentos.

Além do setor bancário brasileiros, o sincronismo de

tempo irá atender a diversos outros que necessitam

da utilização da Hora Legal Brasileira (HLB). Entre
eles, estão os de telecomunicações (telefonia), bolsa
de valores e de mercadorias, vigilância aérea e proprie-

dade industrial, só para citar alguns poucos exemplos.

Reafirmação da competência

Como parte das medidas para viabilizar a implantação
dos avanços tecnológicos relativos à IAssinatura Digital

para a Validação Jurídica de Documentos Eletrânicos

e Registros Data-Hora' -- como é denomi-nado
oficialmente o 'carimbo de tempo'--, o Gover-no
Federal, através do Decreto 4.264i de 10 de junho de
2002, reafirmou a competência do ON na geração e

na disseminação da Hora Legal Brasileira, enquanto
o Comitê Gestor da IC13 através da Resolução 16, de

mesma data, estabeleceu que os sinais primários para

a sincronização de freqüência e de tempo utilizada
pelas entidades integrantes da ICP serão distribuídos

pelo ON, que certificará essas operações.

Para implementar todos os serviços que cabem ao ON
em relação à certificação digital de documentos
(fornecimento, certificação e auditoria do uso da hora

legal) e ao sincronismo de tempo, a instituição já
importou equipamentos de modernos identicos aos

usados pelos EUA. Os equipamentos de sincronismo
estão nas instalações da Optiglobe, empresa especializada

l
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]Vac/o/z.z/, que apresen-

tou parte da história do
ON, mostrando que

essa mstituição, em
mais de um século

e meio de história,
foi testemunha

singulardaevo-
lução do Brasil

como nação
independente e de sua

busca para estabelecer urna
comunidade científica autónoma.

A Biblioteca do Observatório Nacional

iniciou sua história em 1 826, em uma peque-
na parte do prédio da Escola Militar, no
Largo de São Francisco, no centro da cidade
do Rio de Janeiro, primeira sede do então
Imperial Observatório do Rio de Janeiro.

Atualmenre, ocupa um dos andares do pavi-
lhão Emmanuel Leais e detém um acervo de

valor inestimável: cerca de 16 mil livros,

400 títulos de periódicos (84 correntes), teses,

obras de referência, entre outras publicações.

Sob os Céus do Brasil - Os 150 ,'!tios de
Mzff/mr fa dr Zw/z G'zzÁ, que relembra a
vida e mantém viva a memória desse cientista

e ex-diretor do ON, que contribuiu para o

fortalecimento da ciência no país.
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Pós-graduação
Na última avaliação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino
Superior (Capes), a pós-graduação do ON
cm astronomia recebeu o conceito 5,0 (de

um máximo de 6,0), é a de geofísica, 4,0.Em sua seção de obras Taras, abriga cerca
de 2 mil volumes, incluindo aproxima-
damente 600 fotografias e 300 negativos

em vidro. Grande parte desse material
remonta ao século 19, encontrando-se, no
entanto, livros do século anterior.

Katia Oliveira

Luzia Penalva

Sergio Fontes

Anualmente, além de estudantes brasileiros,

freqüentam a pós-graduação no ON alunos
de doutorado vindos da Argentina, Colâm-
bia e de países da ÁÊ'ica.

E especializada nas áreas de astronomia,

geofísica, metrologia e ciências correlatas e

encontra-se em processo de informatização,

o que permitirá, em breve,
tornar disponível seu

,f catálogo pela internet.

Nas últimas duas décadas, coram defen-

didas cerca de 1 30 teses, o que representa

20% do total dos pós-graduados em
astronomia no Brasil nesse período.l

Pólo de atração
de estudantes

içoes 0 Ciclo de Cursos Especiais (CCE),
realizado desde 1996 e ministrado por
pesquisadores de renome internacional e de

reconhecida competência didática, tem
atraído um número cada vez maior de parti-
cipantes brasileiros e latino-americanos,

fazendo do ON um pólo de atração para

Entre as atividades da
Biblioteca do ON, está

a coordenação das expo-
sições\ Da Terra ao CéK

Frajetória do Observatório
}

.@
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estudantes e pesquisadores em astrofísica
no continente. O evento também tem
permitido a atualização de pesquisadores
do ON e favorecido o aumento das

cooperações científicas entre o ON e
instituições estrangeiras.

Em programa conjunto com a Secretaria
de Meio Ambiente do Estado do Piauí, o

ON pesquisa recursos hídricos no nordeste
brasileiro e, com a Agência Nacional de
Petróleo, faz a caracterização ambiental da

bacia de Campos (RJ), bem como a

construção e gerenciamento de um banco
de dados ambientais para a indústria do

petróleo (Bampetro).
Convênios,

programas e
cooperaçoes 0 0N mantém um convênio com o Instituto

Harvard-Smithsonian para ser o 'mirror site'
do .,4jframam/f.z/ Z).:zf Soz/rf?, o mais

completo arquivo de dados bibliográficos
da área de astronomia (www.on.br).

Para manter o padrão internacional de suas
pesquisas, o ON mantém colaborações com
centros de pesquisa e empresas no Brasil e

no exterior.

Com o Birõ Internacional de Pesos e Medi-

da(trança), há uma cooperação para a geração

da Escala Internacional de Tempo Atómico.

Bancosde
dadose
rnapearnentos

0 0N 6trmou um convênio
com o ESO (sigla, em
inglês, para Observatório
Austral Europeu), para a

utilização dotelescópio
de 1,52 metro, loca-
lizado no Chile.

0 0N também detém o
maior número de obser-
vações contínuas de saté-

lites fracos feitas até hoje da

Terra, bem como o segundo
maior mapeamento de com-

posições de asteróides existente
no mundo, com mais de 800

objetos estudados.

0 0N é um dos
institutos brasileiros

que mtegram o consorcio
internacional Gemini, que construiu
dois telescópios gêmeos -- um no

hemisfério Norte, no Havaí (Estados

Unidos), e outro no Sul, na montanha Cerro
Pachón(Chile). Esses dois telescópios, quando

trabalhando em conjunto, formam um dos
mais poderosos instrumentos para a

observação do universo.

nários,
escolas,

encontros
econgressos

0 0N, nos últimos anos, [em organizado
ou tem sido a sede de vários encontros cien-

tíficos de âmbito nacional e internacional,

entre eles: a Escola de Cosmologia Obser-
vacional ( 1997); o Seminário Internacional
sobre Ciências Planetárias (1997); o
Encontro de Tecnologia Petrolífera do
Estado do Rio de Janeiro (1997); o ]5'
Seminário sobre Indução Eletromagnética
na Terra (2000).

Pesquisadores do ON mantêm cerca de 50

cooperações bilaterais não conveniadas com
cientistas e grupos da América Latina, dos
Estados Unidos e da Europa.

Nas áreas de aslronomta, astrofísica
e geofísica, o ON tem um convênio de coo-
peração com a Universidade da São Paulo.
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Em 2005, O ON organizará o con-
gresso 'Asteróides, Cometas e

Meteoros', que reúne, a cada três
anos, toda a comunidade cien-

tífica internacional que pesquisa
esses pequenos corpos do

sistema solar.

Geografia e Estatística, da Serviço Geoló-
gico do Brasil, da Diretoria de Serviço Geo-
gráfico (Exército Brasileiro), do Instituto
Astronómico e Geofísico da Universidade

de São Paulo, entre outras instituições.

0

A RGFB vem sendo conectada às malhas

gravimétricas de países vizinhos, integrando
o Brasil ao projeto do mapa gravimétrico da
América do Sul, patrocinado pelo Instituto
Pan-americano de Geografia e História e pela

Universidade de Leeds (Reino Unido). Além

de ser o padrão brasileiro para as aplicações
em geofísica, geodésia física e geologia, a
RGFB passará também a ser adorada como

referência para a área de metrologia.

içoes
Todos os anos, o ON realiza várias

expedições para colega de dados geofísicos
no território brasileiro. Em 2000, foram

realizadas expedições aos seguintes estados:

Piauí (prospecção de recursos hídricos); Rio

de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul (novas
medidas das estações da rede magnética);
Tocantins (prospecção de recursos hidro-

termais); Rio de Janeiro (levantamento de

estruturas geoelétricas na região dos Lagos);
Rio de Janeiro e Minas Gerais (realização
de observações gravimérricas) .

Desenvolvendo
e exportando

tecnologia
0 Laboratório de Desenvolvimento de
Sensores Magnéticos (LDSM), do ON, está
construindo, desde o início de 2001,

magnetâmetros do tipo fluxgate, equi-
pamentos para medir a intensidade de
campos magnéticos, com larga aplicação
cientí6lca, industrial e militar. Com alta

resolução, esses equipamentos são capazes dc

determinar campos magnéticos (ou suas

variações) com uma precisão de 0,1 nano-
tesla na presença de campos de intensidade
equivalente a 20 mil nanoreslas. Baseados

ern sensores compostos (de natureza amorfa)

de cobalto, berro, silício e boro, os magne-

tâmetros analógicos estão sendo exportados

para o Instituto Indiano de Geomagnetismo,

depois de serem submetidos a testes por um
ano naquela instituição, tendo sido inclusive
comparados a similares norte-americanos e

europeus. O custo do aparelho brasileiro
(cerca de US$ 700) chega a ser três vezes

menor que o dos desenvolvidos no exterior.
O magnetâmetro completo, que inclui a

parte eletrânica, sai por aproximadamente
US$ 6 mil, enquanto o preço dos concor-
rentes atinge US$ 10 mil.

Também são realizadas expedições ao Sul,
Sudeste e Centro-Oeste nas quais pes-
quisadores do ON levam a vários labora-

tórios dessas regiões um relógio atómico
para calibrar equipamentos semelhantes,

bem como os de quartzo.

Anomalias da
gravidade

Iniciado ainda em 1955, o Programa
Gravimétrico do ON visa ao estudo das

anomalias do campo gravitacional terrestre.

Em 1978, seguindo recomendações da

comunidade geofísica brasileira, 6oi iniciada

a implantação da Rede Gravimétrica
Fundamental Brasileira (RGFB), sob o

planejamento e a coordenação do ON. Até
19SB, foram implantadas 560 estações da

RGFB, com apoio da Universidade Federal
do ,Paraná, do Instituto Brasileiro de
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Graças a uma colaboração com a empresa
Indústria de Material Bélico do Brasil

(Imbel) e o Instituto Militar de Engenharia
(Rio de Janeiro), bem como a recursos da
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo

à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, o
LDSM já iniciou o desenvolvimento de um
protótipo totalmente digital do magnetâmetro

fluxgate. Além da redução de suas dimensões,

outras vantagens desse novo equipamento

são a leitura em tempo real e a diminuição de
ruídos devido à eliminação de partes do
circuito eletrânico analógico. Outra aplicação

dos magnetâmetros do LDSM está sendo
desenvolvida em conjunto com a ]mbe]. O

Prometo Gênesis, do Ministério do Exercito,
começou há três anos e vai automatizar os tiros
da artilharia do Exército, aumentando sua

precisão e reduzindo gastos com munição.

1 00 anos sem
interrupção

Desde 1 852 e há cerca de

um século sem .,'ü ....UTi8$Ó

mterrupção, .o X' ... .$ow'
ON edita a publi- . .WsKxexxü '"

cação .EPóem/r/d,, W ......-$'

do Imperial Obser-
vatório Ast onâmico -

anualmente, denomi-
nada ,4zz ár/a 2o Oóser.

z,.zfór/o 7yac/am.z/. Utiliza-

da por astrónomos, geode-
sistas, topógrafos, cartó-
grafos, bem como profis-
sionais de áreas correlatas, a

publicação é referência obriga
tória para dados necessários aos
cálculos de astronomia, tanto

pesquisadores teóricos quanto
experimentais. No .4zzzlár;o, são
encontradas informações astronómicas

importantes sobre:
a) posições de estrelas e astros do sistema solar;

b) orientação da Terra; c) configurações de

planetas e satélites; d) resoluções relacio-
nadas ao sistema de horas legais e sua difu-

são; e) instantes do nascer, da passagem
meridiana e do ocaso do Sol, da Lua e dos

planetas. Disponível em seu formato inte-
rativo em www.on.br/revista/index.html

W

0 0N também construiu um coronógrafo --

cujo protótipo está em fase de ensaios de
campo -- para a observação astronómica do
ambiente ao redor de estrelas e planetas.

Economia em
dólares

Para suprir suas necessidades
calibração e de alinhamento de mag-
netâmetros, o Laboratório de
Desenvolvimento
de Sensores
Magnéticos
(LDSM), do
ON, coordena-
do pelo pesquisa- 'l

dor Luiz Benyosef.

proletou e construiu
uma bobina triaxial
de Helmholtz, com
aresta máxima de 1,26
metro. Devidamente
testada no Observatório

Magnético de Vassouras,

ligado ao ON, a bobina já
está disponível no LÇ)SM
para os usuários interessados.

de

Outras
publicações

Além do .4nl/ár/a, o ON também
publica: Cúrrai .A/agn/ficas da
Bxus//, publicadas a cada cinco

anos e apresentada em três
componentes: Z)fc//zzízfão,
Inclinação e Intensidade Total.

Carta Magnética do Paraguai 2002. 0
CDef#/z%#oJ, resultado da cooperação entre o

Brasil e esse país e patrocinada pelo Instituto

Pan-americano de Geografia e História.
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Série Paó//r.ZÇão .EPef/a/, em que são publi-

cadas basicamente teses de pós-graduação

defendidas no ON e apostilas de cursos.
Saem também por essa série os Reis//inZos

lo Observatório Magnético de Vassot rüs
(Livro do Ano), publicados desde 1915, e
üs Resultados do Observatório Magnético &

Zarz/ora (Livro do Ano), desde 1 957.

mia no Verão e as Escolas de Verão em
Astro-nomia e Geofísica, também mantém

no i/fe do ON (www.on.br) publicações

dedicadas à divulgação científica. A Rez,/rín

CLi#7 0ró//a/ é uma publicação eletrânica

sobre astrono-mia, astrofísica e geofísica,
destinada a um público não especializado,

incluindo estu-dantes de 2' grau. Nela, os
interessados vão encontrar diversos
entretenimentos, ima-gene, notícias,
entrevistas, glossário sobre astronomia,
serviços como 'Pergunte a um AsErânomo',
o Amaár o da Observatório Na-çiona}, entre

outras informações. A pu-blicação virtual
(www.on.br/revista/index. html) está indo

para sua quinta edição.

\

Série C7ê/zc/a e .A/emir/óz traz textos

selecionados de história da ciência, bem

como a reimpressão de obras clássicas.

Astronomia
noverao

0 0N, através da [)ivisão de Atividades
Educacionais, realiza anualmente o encontro

Astronomia no Verão, uma série de palestras

destinadas à atualização em astronomia e

astrofísica e voltada para professores e

estudantes de segundo grau, bem como para
qualquer pessoa interessada em

conhecer as pesquisas observa-

cionais e teóricas que
estão sendo desenvol-
vidas atualmente em

e3:, astronomia. O evento
acontece geralmente em

janeiro ou fevereiro, com
duração de uma semana.

0 site Bnncanda com C7é/zrü é uma publicação

eletrânica voltada para crianças e adolescentes.

Seu conteúdo inclui jogos, testes de conheci-
mento, seção de humor, mapas, curiosidades,

informações sobre aterra, a armosÊera, os ocea-

nos, o sistema solar, os planetas, os cometas,
as estrelas e o universo, entre outras atividades
educacionais. Tudo elaborado de um modo

[údico e agradável. Visite, aprenda e se

divirta:wwwon.br/site brincando/index.html

Iniciação científica
Através do Programa Institucional de Bolsas

de Iniciação Científica (PIBIC), o ON pro-
cura despertar vocações científicas e incen-
tivar novos talentos entre estudantes de gra-
duação, mediante a participação desses
alunos em projetos de pesquisa liderados por
membros do quadro científico do ON.

0 0N também realiza anual-
mente, nos inesinos meses, as

Escolas de Verão em Astronomia e Geofísica

para alunos de graduação e graduados em
ciências exatas e da Terra.

As inscrições, para os cursos, são abertas em

setembro ou outubro e podem ser deitas via
internet: www.on.br

Seminários
ser'banais

Divulgação
científica

Todas as quintas-feiras, a Coordenação de
Astronomia e Astrofísica (CAA) realiza semi-

nários científicos sobre os mais anuais tópicos
de pesquisa. Para esses eventos, são convida-

dos pesquisadores de renome em suas áreas

de trabalho, permitindo que haja grande in-
teração entre os pesquisadores do ON e a co-
munidade cientíGlca nacional e internacional.

A Divisão de Atividades Educacionais, além

de coordenar e promover os cursos Astrono-\
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