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Tópicos da aula

• Sistemas de referência;


• Redução ao dia;


• Catálogos astronômicos;


• Ferramentas on-line.



Sistemas de referência



• Os processos físicos são descritos a partir de um sistema 
de referências;


• Por exemplo, as Leis de Newton são definidas a partir de 
um referencial inercial;

Sistemas de referência



• Os sistemas de coordenadas que vimos até aqui também 
são definidos a partir de um sistema de referência;


• Por sua vez, este sistema de referência se materializa na 
forma de um catálogo fundamental com as posições de 
objetos astronômicos;


• Historicamente estes objetos eram as estrelas; mais 
modernamente, objetos extra-galácticos começaram a 
ser usados

Sistemas de referência



Catálogos de estrelas 
fundamentais (FK4 e FK5)

• Como vimos anteriormente, o sistema de coordenadas 
equatorial (por exemplo) utilizar o eixo de rotação da 
esfera celeste como eixo fundamental;


• Logo, o primeiro passo para se construir o sistema de 
coordenadas equatorial é determinar com precisão a 
posição dos polos celestes;


• Isso pode ser feito a partir de um conjunto especial de 
estrelas brilhantes e cujas posições foram previamente 
determinadas com máxima precisão.



Catálogos de estrelas 
fundamentais (FK4 e FK5)

• Estas são chamadas de estrelas fundamentais;


• As posições das estrelas fundamentais, levando em 
conta todas as variações temporais, são publicadas em 
catálogos conhecidos como catálogos fundamentais 
(FK’s);



Catálogos de estrelas 
fundamentais (FK4 e FK5)

• O primeiro FK bastante difundido em astronomia foi o 
“Fourth Fundamental Catalogue” (FK4) publicado em 1963;


• O FK4 continha as posições de 1535 estrelas 
fundamentais;


• Em 1988 foi lançado o FK5, com medidas melhoradas das 
1535 estrelas do FK4; em 1991 foi lançada uma versão 
melhorada com mais 3117 novas estrelas fundamentais;


• Em 2000 foi lançado o FK6 com medidas melhoradas das 
estrelas do FK5.



Estrelas fundamentais do 5o catálogo fundamental (FK5); note que elas estão  
distribuídas de forma mais ou menos homogênea sobre todo o céu



International Celestial 
Reference Frame (ICRF)

• O International Celestial Reference Frame (ICRF) é uma "estrutura" 
de referência quase-inercial, centrado no baricentro (centro de 
massa) do Sistema Solar, definido a partir da medida das posições 
de 212 fontes extragalácticas, sendo a maioria quasares;


• A vantagem de se considerar fontes extragalácticas é que elas estão 
muito distantes (em relação às estrelas do FK) e por isso não 
apresentam movimento angular mensurável;


• O ICRF foi proposto em 1998, e atualmente é a estrutura de 
referência padrão para se definir a posição de objetos  astronômicos; 


• Foi adotado pela IAU (União Astronômica Internacional) em 
01/01/1998.



International Celestial 
Reference System (ICRS)

• Com base no ICRF foi definido o “International Celestial 
Reference System” (ICRS) que é o sistema de referência 
celeste, padrão, adotado pelo IAU;


• As coordenadas do ICRS coincidem com as coordenadas 
do sistema FK5, para J2000.0;


• Em 2009, foi lançado o ICRF2, com as posições de 3414 
rádio fontes compactas, medidas com o VLBI. Desde 
então, o ICRF tem sido referido como ICRF1.



Redução ao dia



Fatores que afetam as 
coordenadas dos objetos celestes

próprio objeto Terra gravidade

movimento próprio precessão

nutação


movimento do polo

refração atmosférica


paralaxe

aberração da luz

desvio gravitacional



Época

• Por causa da lenta variação nas coordenadas celestes, 
devemos sempre especificar a época a qual se referem 
as coordenadas;


• Adotamos as épocas de referência em anos múltiplos de 
50, como por exemplo 1950, 2000 e 2050;


• A época 1950 foi usada entre 1950 e 1999; a época 2000 
será usada entre 2000 e 2049 e a época 2050 será usada 
entre 2050 e 2099.



Época
• Como as coordenadas de um objeto astronômico, 

especialmente daqueles mais próximos de nós, estão 
variando no tempo, quando especificamos coordenadas 
astronômicas, devemos sempre especificar também a 
que instante de tempo elas se referem.

O “J” se refere a ano juliano (0h no Tempo Universal de 01/01/2020)
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A transformação das coordenadas celestes de um astro de 
uma posição catalogada para a posição aparente em um 

data arbitrária é chamada de redução ao dia.
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coordenadas de catálogo 
J2000

correção pelo movimento 
próprio, paralaxe, aberração e 

desvio gravitacional da luz

correção pela precessão do 
objeto para a data

correção pela nutação

coordenadas médias baricêntricas J2000

coordenadas médias geocêntricas J2000

coordenadas médias na data

coordenadas verdadeiras na data

A partir das coordenadas verdadeiras da data podemos obter as coordenadas aparentes, 
corrigindo pelos efeitos da aberração diária, refração atmosférica e da paralaxe diária.



Exemplo: a estrela de Barnard

α : 17h57m48s.498
δ : + 04∘41′�36′�′�.21
(J2000)

Quais serão as coordenadas verdadeiras da estrela de Barnard para o dia 13/11/2021 
às 20h UT

μα = − 0.7986
coordenadas movimento próprio

μδ = − 10.3281
(′�′�/ano)

paralaxe
0.5483′�′�

Apostila do curso de Astronomia de Posição do Prof. Gastão Lima Neto



Exemplo: a estrela de Barnard
Quais serão as coordenadas verdadeiras da estrela de Barnard para o dia 13/11/2021 

às 20h UT

para a data considerada, 
valem as seguintes 

correções

α : 17h57m46s.209
δ : + 04∘45′�28′�′�.19

coordenadas geocêntricas 
médias J2000

(J2000)

correção da precessão

α : 17h58m51s.025
δ : + 04∘45′�24′�′�.96 (data)

coordenadas geocêntricas 
médias na data

correção da nutação

coordenadas geocêntricas 
verdadeiras na data

α : 17h58m50s.068
δ : + 04∘45′�20′�′�.68 (data)

Apostila do curso de Astronomia de Posição do Prof. Gastão Lima Neto



Catálogos astronômicos



• Catálogos gerais;


• Catálogos especiais.

Há dois tipos de catálogos:

(catálogos de galáxias, catálogo de quasares, 
catálogos de estrelas variáveis, etc)



Catálogo de Tycho Brahe

• As “Tábuas Rudolfinas” foram publicadas por Johannes 
Kepler em 1627, após a morte de Tycho Brahe;


• Elas continham dados de 1006 estrelas observadas por 
Tycho, além de outras 400 observadas por Ptolomeu e 
Bayer;


• Traziam também tabelas com as posições dos planetas;


• O erro nas medidas era de cerca de 1’ considerada uma 
façanha para a época.



Tycho Brahe  
(1546 - 1601)

Johannes Kepler 
(1571 - 1630)

Uma página das Tábuas Rudolfinas

Fonte: Wikipedia



Catálogo Messier
• Publicado em 1771 por Charles Messier, um astrônomo 

francês;


• C. Messier era um “caçador” de cometas e decidiu construir 
um catálogo de objetos “nebulosos" que por muitas vezes 
eram confundidos com cometas;


• Naquela época, não se conhecia a natureza de tais objetos 
nebulosos;


• Modernamente se sabe que o catálogo continha 
aglomerados de estrelas, galáxias, nebulosas e nebulosas 
planetárias.



Catálogo Messier

• Ao todo são 110 objetos, nomeados da seguinte forma: 
M1, M2, …, M110;



Charles Messier 
(1730 - 1817)

Catálogo de Messier
aglomerados globulares


aglomerados abertos

nebulosas


nebulosas planetárias

galáxias

Fonte: Wikipedia

https://www.space.fm/astronomy/starsgalaxies/messierngc.html



Catálogo Caldwell

• Apresentado em 1995 pro Patrick Caldwell-Moore;


• Catálogo complementar ao de Messier e destinado a 
astrônomos amadores;


• Contem objetos brilhantes que não estão incluídos no 
Catálogo Messier e também objetos do hemisfério Sul.



New General Catalogue 
(NGC)

• Apresentado por John Dreyer 1888;


• Catálogo de céu profundo que contém 7840 objetos, que 
são conhecidos como objetos NCG;


• Nomenclatura: NCG 1, NCG 2, …, NCG 7840;


• Contém galáxias, nebulosas e aglomerados de estrelas.



John Dreyer 
(1852 - 1926)

NCG 1232 
(galáxia)

https://www.eso.org/public/brazil/images/eso9845d/

(nebulosas planetárias)

NCG 6543 NCG 7662

NCG 6828NCG 7009

NCG 1872 
(aglomerado globular)NCG 869 

(aglomerado aberto)



Ferramentas online



Base de dados 
astronômicos SIMBAD

Set of 
Identifications, 
Measurements and 
Bibliography for 
Astronomical 
Data

Conjunto de identificações, medidas e bibliografias para dados astronômicos



Base de dados 
astronômicos SIMBAD

• informações astronômicas básicas;


• cruzamento de identificadores de objetos (nomes);


• referências bibliográficas;


• medidas (magnitude, distância, tamanho angular, entre 
outros);

O SIMBAD oferece:



Base de dados 
astronômicos SIMBAD

• permite fazer buscas por nome, coordenadas e por vários 
outros critérios de busca;


• aceita listas de objetos;


• trabalha com scripts; 

• oferece links para alguns outros serviços on-line.

O SIMBAD oferece:



As estatísticas da base de dados são atualizadas diariamente



SIMBAD: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/



Pesquisa básica

Digite o identificador  do objeto ou suas coordenadas (com um desvio máximo de 10’)



Resultado da busca




