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Tópicos da aula

• Conceitos básicos;


• Missão astronômica.



Conceitos básicos



• Essencialmente, a Astronomia é uma ciência observacional;


• Isso significa que muito do que aprendemos sobre os objetos 
astronômicos (estrelas, planetas, satélites, galáxias, 
aglomerados de galáxias, etc) e sobre o próprio Universo 
provem de observações astronômicas;



• Quase todos os alvos astronômicos são inacessíveis devido a 
distância;


• É isso que faz da Astronomia uma ciência essencialmente 
observacional

Alvos

Mas há algumas exceções importantes que podem ser 
estudados em in situ:

• a Lua pode ser estudada durante as viagens à Lua; 

• vários objetos do sistema solar vem sendo estudados através de sondas 

exploratórias; 

• podemos estudar rochas meteoríticas encontradas na Terra;



• Uma observação pode ser entendia como um processo 
pelo qual o observador adquire informação sobre um 
alvo.

O que é uma observação?
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1. observador;


2. alvo;


3. portador de informação;


4. meio de propagação;


5. instrumento;


6. dados astronômicos.

Alguns elementos básicos 
da observação astronômica
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1. Observador, local de observação 
e tempo de observação

• O observador é quem realiza a observação;


• O observador está em um local de observação em algum 
período de tempo;


• O local de observação impõe certas restrições sobre as 
observações; Por exemplo, se o observador está no 
hemisfério sul, não poderá observar certos alvos do 
hemisfério norte celeste;


• O tempo de observação também impõe restrições sobre o 
que se pode observar.



2. Alvo (objeto da 
observação)

• Os instrumentos, técnicas observacionais, local e época 
de observação dependem do tipo de alvo que se deseja 
observar.


• Há uma grande variedade de alvos. Alguns exemplos:

planetas satélites (luas) asteróides cometas estrelas

galáxias nebulosas alvos de oportunidade radiação de fundo ondas gravitacionais



3. O portador de informação

• Uma observação é um processo pelo qual o observador 
adquire informação sobre o alvo;


• A informação precisa chegar até o observador. Algum 
agente deve levar esta informação do alvo até ele;


• Na grande maioria das observações, a informação é 
transportada pela luz. A luz, seja ela descria por ondas 
eletromagnéticas ou partículas (fótons), é a portadora de 
informação.



3. O portador de informação

• Há também outros portadores de informação:

• partículas provenientes do Sol, de estrelas ou de outras fontes;

• ondas gravitacionais.



4. Meio de propagação

• A luz (ou partículas) emitidas pelo alvo percorrem uma 
trajetória através do espaço;


• O gás e a poeira do meio interestelar (ou intergaláctico), 
mesmo em estado rarefeito (alto vácuo), causam alterações 
na luz que passa através dele;


• A atmosfera terrestre, que é muito mais densa, também afeta 
a luz que passa através dela;


• Antes de serem analisados, os dados devem passar por um 
tratamento que remova ou minimize esses efeitos. Por isto, é 
importante entender a natureza dos efeitos do meio de 
propagação sobre os dados.



5. Instrumento

• Exemplos: telescópios e detectores;


• A Astronomia evolui junto com a evolução dos instrumentos 
de observação.

Galileu e sua luneta
Telescópio Gemini

Telescópio Espacial Hubble
Concepção artística do Telescópio Espacial James Webb



6. Dados astronômicos

• O dado astronômico é o produto final da observação; são 
gerados quando um sinal atinge um detector;


• O tipo de dados gerados dependem fortemente dos 
instrumentos usados. Ex.: medidas fotométricas, 
espectroscópicas;


• O instrumento, em geral, limita a medida a uma região do 
espectro eletromagnético.



6. Dados astronômicos

Reduzir tem aqui o sentido de “tratar” ou “consertar”, não de “diminuir”

dados 
reduzidos

dados 
crus

informação

científica

1a etapa 2a etapa 3a etapa



Missão astronômica



• Missão astronômica: período no qual se observa um ou 
mais alvos astronômicos com objetivo específico;


• É muito comum que uma missão astronômica dure mais 
de uma noite (turno) de observação;


• Eventualmente, uma missão astronômica pode fazer 
parte de um projeto maior envolvendo diferentes 
observatórios; trata-se de uma campanha astronômica.

Missão astronômica



missão astronômica

campanha astronômica

noite de observação 1

noite de observação 2

noite de observação -n

missão 1

missão 2

missão -n



Modos de observação
• clássico: o astrônomo vai até o observatório e realiza sua observação, 

tenho o telescópio à sua disposição durante todas as noites da 
missão;


• serviço: a observação é realizada pela equipe de astrônomos 
residentes do observatório;


• fila: os pedidos de tempo são organizados em fila para otimizar o 
tempo de uso do telescópio. Em geral esta organização é feita 
automaticamente através de um programa. Durante uma mesma noite, 
alvos de diferentes projetos podem ser observados. Não há 
necessidade do autor do projeto se deslocar até o observatório;


• remoto: a observação é feita remotamente, via internet. Assim, o autor 
do projeto não precisa ir até o observatório.



Modos de observação

Estação de observação remota do telescópio 
SOAR localizada no Departamento de 

Astronomia do IAG/USP

Interior do telescópio Gemini Sul, no Chile



O objetivo de uma missão astronômica é coletar dados 
observacionais para um projeto de pesquisa.

• Que objetos devem ser observados?


• Quando deve ocorrer a observação?


• Que instrumentos devem ser utilizados na observação?


• Por que é importante fazer esta observação?



Escolha do observatório
• Para se escolher o telescópio e os instrumentos 

necessários leva-se em consideração o tipo de objeto 
que será observado e a natureza do estudo que será 
realizado.
• Que tipo de objetos serão estudados?


• Estes objetos são fracos? Exigem telescópio com grande abertura?


• Qual será a técnica utilizada na observação (por exemplo, 
imageamento ou espectroscopia)?


• Exigem alta resolução? 

• Dentre os telescópios elegíveis, deve-se escolher aqueles 
no qual o Brasil tenha acesso.



Principais observatórios com acesso 
brasileiro

SOAR, 4 m - Chile

Gemini Sul, 8 m - Chile

Gemini Norte, 8 m - Havaí

LNA/OPD, 1.6 m - Brasil



Escolha da época de 
observação

• As épocas possíveis de observação devem ser 
escolhidas em função (a) das coordenadas dos alvos e (b) 
da fase da Lua (caso isso seja importante)
• Em que semestre o alvo pode ser observado (A ou B)?

• Há restrições quanto à Lua?

• Há datas impeditivas?

• Qual o período ideal para observação?



Ferramenta: Staralt

http://catserver.ing.iac.es/staralt/index.php

Visibilidade de um objeto astronômico



Visibilidade de dois objetos ao longo do ano de 2012

coordenadas de cada objeto

altura

meses



Períodos para solicitar 
tempo de observação

• Geralmente o ano é dividido em dois períodos de 6 
meses (dois semestres) que são chamados de A e B;


• O semestre A começa no final de fevereiro ou março e o 
semestre B em agosto ou setembro;


• As solicitações de tempo de observação para um dado 
semestre são feitas com 4 ou 5 meses de antecedência 
durante as “chamadas”. 



Períodos para solicitar 
tempo de observação

Observatório
Data limite para 

pedir tempo para o 
semestre A

Semestre A
Data limite para 

pedir tempo para o 
semestre B

Semestre B

OPD/LNA até 31/out 01/mar - 31/jul até 30/abr 01/set - 28/fev

SOAR até 15/out 01/fev - 31/jul até 15/abr 01/ago - 31/jan

Gemini até 30/set 01/fev - 31/jul até 30/mar 01/ago - 31/jan



Preparando o pedido de 
tempo para observação

• No pedido de tempo o solicitante deve explicar:
1. Por que queremos observar;

2. O que queremos observar?

3. Como queremos observar;

4. Quando queremos observar.

• O pedido deve conter uma breve descrição do projeto de 
pesquisa  com uma justificativa científica para a 
observação;


• Os objetos, a data solicitada, a técnica de observação e 
os instrumentos necessários devem ser justificados de 
maneira técnica;



Estrutura de um “proposal”

1. Título do projeto;


2. Astrônomo responsável pelo projeto e colaboradores;


3. Resumo;


4. Justificativa científica;


5. Alvos a serem observados (nome, coordenadas, magnitudes)


6. Instrumentos e técnicas a serem utilizados (com justificativa


7. Datas desejadas (com justificativa)


8. Referências bibliográficas.

• Os pedidos de tempo devem ser submetidos através de 
um formulário eletrônico até a data limite.



Julgamento de uma 
proposta

• Os pedidos de tempo são examinados e julgados por 
comitês científicos;


• São avaliados o mérito científico e a executabilidade de 
cada projeto;


• Um cronograma com os projetos selecionados é 
montado e nele constam a número de noites concedidas 
a cada um deles.



Critérios para o julgamento 
de uma proposta

• Relevância e importância da proposta científica na 
respectiva área de especialização;


• Perspectiva de que os autores consigam chegar às 
conclusões científicas almejadas com as observações 
propostas, supondo que elas sejam bem sucedidas do 
ponto de vista técnico/climático .


• Adequação técnica do projeto observacional para 
alcançar as metas científicas (incluindo amostra de 
objetos, relação sinal/ruído necessária, maneira de tratar 
problemas complicados de redução de dados, etc.)



O julgamento dos pedidos é baseado no que está escrito no pedido de tempo, 
de modo que os autores não serão consultados para fornecer esclarecimentos 

adicionais.

A apresentação incompleta e o não atendimento de recomendações em 
pareceres anteriores pode penalizar o projeto.



Propriedade e domínio dos 
dados

• Todos os dados obtidos são de propriedade do 
observatório e permanecem no banco de dados do 
mesmo;


• O astrônomo responsável pelas observações terá 
exclusividade ao acesso aos dados durante um certo 
período de tempo, em geral, 2 anos;


• Depois deste período, os dados caem em domínio 
público, podem ser acessados por qualquer pessoa.




