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Observatório Astrofísico Brasileiro 1980

Telescópio de 1,6 m de diâmetro em Telescópio de 1,6 m de diâmetro em BrasópolisBrasópolis, MG, MG



LNA  - Observatório do Pico dos  Dias



Telescópio 1,6 m Perkin-Elmer

1981



Telescópio 0,6 m Zeiss

1983



Telescópio 0,6 m Boller & Chivens IAGUSP

1992 no OPD



INPE

Radiotelescópio GEM (Galactic Emission Mapping). Desde
1998 em Cachoeira Paulista:  408 MHz, 1.465 GHz, 2.3 GHz,

5 GHz e 10 GHz.



Experimentos do INPE
Telescópio BEAST (Background
Emission Anisotropy Scanning
Telescope), que tem como
objetivo mapear anisotropias e
Polarização na Radiação Cósmica
de Fundo em microondas.

Telescópio imageador de raios-X e gama
MASCO (MAScara COdificada). Opera entre 50
keV e 1.8 MeV.



Gemini: 2 telescópios de 8m (Brasil tem 2,5%)2 telescópios de 8m (Brasil tem 2,5%)

MaunaMauna  KeaKea: : HawaiiHawaii
20002000

Cerro Cerro PachonPachon: Chile: Chile
           2001           2001



Gemini 8m  -  2,5% do Brasil

HawaiiHawaii ChileChile



Gemini Norte



Interior do Gemini Norte

PlutãoPlutão
e e CaronteCaronte, com, com

resolução de 0,08”resolução de 0,08”



SOuthern Astrophysical Research telescope

Brasil tem 30% do telescópio de 4,2 metros de diâmetro

2003



SOAR



SOAR

João Evangelhista Steiner



SOAR



Cerro Pachon: Gemini e Soar





Rede de dados

nn Observação remota necessita deObservação remota necessita de
transferência de imagens em tempo real,transferência de imagens em tempo real,
tanto de controle de telescópio, condiçõestanto de controle de telescópio, condições
climáticas e instrumentais, quanto declimáticas e instrumentais, quanto de
imagens científicas.imagens científicas.



Projetos: Corot

nn COnvectionCOnvection  ROtationROtation and and
                planetaryplanetary  TransitsTransits
nn Satélite Satélite FrancesFrances a ser lançado em 2006, a ser lançado em 2006,

colaboração com Brasil.colaboração com Brasil.
nn Busca de planetas extraterrestresBusca de planetas extraterrestres
nn AsterosismologiaAsterosismologia



Projetos: SKA
nn SquareSquare  KilometerKilometer  ArrayArray
nn Custo: 1 bilhão de dólaresCusto: 1 bilhão de dólares
nn 15 países15 países

-40 dB Pureza de polarização

106 @ 1.4 GHzRange dinâmico

104Número de canais espectrais

0.1 seg. arco @ 1.4GHz Resolução angular

1 grau2 @ 1.4GHzCampo de visão

0.15 - 20 GHzFreqüências de operação

2 x 104 m2/KÁrea efetiva/Temperatura do sistema

ProjetoParâmetro



Projetos: ligar ROEN a eVLBI

14,2m Fortaleza



ROEN
nn A tecnologia utilizada é A tecnologia utilizada é rádio-astronômicarádio-astronômica. Os . Os quasaresquasares, situados a bilhões de, situados a bilhões de

anos-luz de distância, constituem fontes de rádio de referência. Com dois ouanos-luz de distância, constituem fontes de rádio de referência. Com dois ou
mais mais rádio-telescópiosrádio-telescópios de uma rede observando simultaneamente, obtêm-se a de uma rede observando simultaneamente, obtêm-se a
interferência das ondas de rádio. A observação destes objetos ou "interferência das ondas de rádio. A observação destes objetos ou "balisasbalisas""
celestes por vários celestes por vários rádio-telescópiosrádio-telescópios de uma rede de milhares de quilômetros de uma rede de milhares de quilômetros
permite a determinação de posições absolutas na superfície da Terra, compermite a determinação de posições absolutas na superfície da Terra, com
precisão inferior a um centímetro. Dadas as grandes distâncias que separam osprecisão inferior a um centímetro. Dadas as grandes distâncias que separam os
terminais desta rede, denomina-se o método de VLBI (de "terminais desta rede, denomina-se o método de VLBI (de "veryvery  longlong  baselinebaseline
interferometryinterferometry": ": interferometriainterferometria de muito longa linha de base). A base de de muito longa linha de base). A base de
tempo é tempo é masermaser de H. de H.

nn A A EuropeanEuropean VLBI correlaciona os dados diretamente, sem armazenar em disco. VLBI correlaciona os dados diretamente, sem armazenar em disco.
Primeira imagem em 28 abril/2004, de uma  lente Primeira imagem em 28 abril/2004, de uma  lente gravitacionalgravitacional. Uma banda. Uma banda
em 5 em 5 GHzGHz, com 2 bits, resultou em uma taxa de transferência de  32Mb/s, por, com 2 bits, resultou em uma taxa de transferência de  32Mb/s, por
2h.2h.

nn Projeto: 1 Projeto: 1 GbpsGbps até 2004 e 30  até 2004 e 30 GbpsGbps por telescópio até 2007 por telescópio até 2007


