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Tarde e Noite de Portas
Abertas  2015
O

Visitantes observam o Sol com o
telescópio Coronado

LNA

Laboratório Nacional de Astrofísica realizou, no dia 19 de setembro,
o tradicional evento de "Tarde e Noite
de Portas Abertas". Os portões do Observatório do Pico dos Dias foram abertos às 14h e fechados às 20h.
Diferentemente dos anos anteriores, em
que os visitantes podiam permanecer
até às 22h, este ano a sessão de observação terminou somente à meia-noite.
O clima agradável e a noite limpa contribuíram para que os visitantes insistissem em observar os vários objetos
astronômicos apontados com os telescópios do OPD.

Foram colocados 1.500 convites à disposição da população e recebidos cerca de1.100 visitantes de várias cidades
do país.

Coral "Vozes de Euterpe", de Brazópolis

Além da observação do céu noturno, a
observação do Sol com o telescópio foi
uma atração bastante disputada e o pôr
do sol um espetáculo à parte. O coral
"Vozes de Euterpe", de Brazópolis, interprestou várias canções e foi bastante
aplaudido pelo público.

Os visitantes apreciam
o pôr do sol
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Plano Diretor 20162020 do
LNA
Albert Bruch

LNA

E

m 2005, seguindo orientações do
então MCT para suas Unidades de
Pesquisa, o LNA empreendeu um amplo processo de planejamento estratégico visando à discussão e reavaliação
da missão, objetivos, capacidades e resultados da instituição. O fruto desse
trabalho foi o primeiro Plano Diretor, vigorando entre 2006 e 2010, que causou
um profundo impacto na gestão do
LNA. Tendo pela primeira vez um plano
institucional de médio prazo detalhado
e claro, aprovado e sintonizado com o
MCT, foi possível balizar suas atividades e acompanhar sua contribuição ao
cumprimento dos objetivos estratégicos
estabelecidos. O plano original foi substituído em 2011 pelo segundo Plano Diretor, elaborado de forma semelhante e
que deu continuidade ao primeiro plano.
O prazo de vigência do Plano Diretor
atual termina no final do ano. Considerando sua importância para nortear as
atividades institucionais, o LNA deve
dar continuidade ao mesmo. Portanto,
foi iniciada a elaboração de um novo
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Plano Diretor com validade de 2015 a
2020. Para gerenciar esse foi instaurada uma comissão interna do LNA, formada de representantes das diversas
coordenações.
Como Laboratório Nacional, cuja missão é oferecer a infraestrutura observacional a todos os astrônomos do país, é
óbvio que devemos ouvir a opinião da
comunidade astronômica sobre o rumo
que o LNA deverá tomar nos próximos
anos, o qual deverá ser o foco do nosso
trabalho. Portanto, convidamos todos
para nos enviar informalmente, via email para o endereço planodiretor@lna.br, sua opinião sobre qualquer
assunto que tange o LNA. Enquanto
gostamos de ouvir louvores, críticas
construtivas podem ser mais úteis.
O Comitê Gestor irá tratar as manifestações recebidas confidencialmente!
Links para os Planos anteriores:
http://lnapadrao.lna.br/acesso-a-informacao/institucional/plano-diretor

LNA em dia

LNA tem três candidatos a
Diretor
D

ia 24 de agosto o Comitê de Especialistas formado para selecionar
um novo Diretor para o Laboratório Nacional de Astrofísica reuniu-se com os
candidatos e servidores na sede do
LNA, em Itajubá, MG.
O Comitê, presidido por Dr. João Steiner, da Universidade de São Paulo, e
composto pelos doutores Kepler de
Souza Oliveira Filho, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Roberto
Cid Fernandes Júnior, da Universidade

Federal de Santa Catarina, Daniella
Lazzaro, do Observatório Nacional, e
Carlos Alberto Aragão de Carvalho Filho, do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia, e os servidores
do LNA assistiram às apresentações
públicas dos planos de gestão e visão
de futuro que os candidatos têm para a
instituição.
Candidataram-se ao cargo Augusto Damineli Neto, Bruno Vaz Castilho de
Souza e Cássio Leandro Dal Ri Barbosa.

Comitê de busca e servidores assistem às
apresentações públicas dos candidatos a Diretor do LNA

O anúncio da seleção do novo diretor
para o LNA não tem data prevista para
ser feito.

Reunião dos exalunos do
Observatório do Valongo
O

Observatório do Valongo (OV)
promoveu, entre os dias 22 e 24
de julho de 2015, o IV Encontro de Exalunos (IV ENEAS), aberto a todos os
ex-alunos do curso de Astronomia da
UFRJ e aos atuais alunos dos cursos
de graduação e pós-graduação, pós-

LNA

A etapa de exposição oral pública das
propostas integra o processo de seleção, que é composto ainda por análise
dos currículos e entrevista individual. A
seleção dá origem a uma lista tríplice
que é encaminhada ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, quem
nomeia o novo diretor.

doutores e professores do OV. O evento
foi destinado a promover o encontro de
ex-alunos com os atuais alunos e pessoas que participaram da vida acadêmica
do
OV.
Houve
palestras,
comunicações orais, painéis e mesa redonda.
O LNA participou do encontro e foi uma
ótima oportunidade para que os novos
estudantes de Astronomia conhecessem a infraestrutura da instituição e a
possibilidade de tornarem-se futuros
usuários.

Alunos do Observatório do
Valongo visitam o estande do
LNA no IV ENEAS
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LNA participa da 67ª
reunião anual da SBPC
A

LNA

67ª Reunião Anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) ocorreu de 12 a 18 de julho de 2015, no campus da
Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), em São Carlos, SP. O tema
desta edição foi “Luz, Ciência e Ação”,
alusivo ao Ano Internacional da Luz,
que em 2015 é celebrado em diversos
países.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) participou da programação científica da SBPC com a mostra
de ciência e tecnologia, a ExpoT&C. No
pavilhão da ExpoT&C, o público teve a
oportunidade de conhecer os observatórios gerenciados pelo LNA, o trabalho
de instrumentação astrônomica desenvolvido pela instituição, o combate à poluição luminosa e aprender com vários
experimentos ligados à luz.

Entrada do pavilhão da
ExpoT&C na 67ª SBPC

LNA realiza curso de
gestão de contratos
O

LNA realizou entre os dias 4, 5 e 6
de agosto de 2015, um curso de
treinamento intitulado "Gestão e fiscalização de contratos administrativos".
O treinamento, ministrado pela professora da Escola Nacional de Administração Pública, Lidiane Marques, contou
com a participação de 25 pessoas, entre elas 02 servidores da Universidade

Federal de Itajubá (UNIFEI).
O treinamento faz arte das ações do
Plano Anual de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e contribuiu significativamente para a qualificação de
nossos servidores e servidoras no intuito de alcançar, continuamente, um patamar de excelência nas práticas de
gestão pública.

Servidores do LNA e da Unifei
participantes do curso de
Gestão e fiscalização de
contratos administrativos
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SUGESTÃO PARA O
TÍTULO
N

a manhã do dia 5 de agosto saiu
dos laboratórios do LNA, em direção ao Laboratório de Astronomia de
Marselha (LAM), a primeira parte do cabo de fibras ópticas do espectrógrafo do
telescópio japonês Subaru.

O cabo está sendo construído em partes, que foram nomeadas A, B e C. A
parte A, por sua vez, foi subdivida em
quatro unidades, numeradas de 1 a 4. A
primeira parte que o Brasil enviou para
França para integração foi a A1.

No Brasil, o projeto tem a liderança científica da USP e tecnológica do LNA.

LNA

O Prime Focus Spectrograph (PFS) é
um espectrógrafo multiobjeto, de resolução espectral média, que está sendo
desenvolvido em conjunto com o Japão,
EUA, França e Taiwan para ser instalado em Hilo, no Havaí, no telescópio japonês Subaru, de 8 metros.

A parceria entre o IAG e o LNA é responsável pelo desenvolvimento e montagem do cabo de fibras ópticas (2.400
fibras) com comprimento estimado em
55 metros, sendo o cabo com maior tamanho e quantidade de fibras ópticas já
desenvolvido no Brasil.

O cabo de fibras ópticas deixa o LNA em condições especiais de transporte.
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Notícias do OPD
Workshop no OPD

OPD

Max Abans

O

LNA realizou um Workshop de
treinamento para estudantes e
pesquisadores nos dias 28 e 29 de
agosto de 2015. Nesta oportunidade tivemos o primeiro grupo de 25 participantes, selecionados pela pouca ou
nenhuma experiência observacional
com os equipamentos do Observatório
do Pico dos Dias (OPD).

foram mostrar os princípios, prática dos
procedimentos, e características das
Observações Remotas no OPD. Deu-se
também uma visão dos projetos e características dos novos instrumentos em
desenvolvimento que serão oferecidos a
comunidade astronômica brasileira, com
ênfase na ciência na qual eles podem
ser inseridos.

O intuito do evento foi ampliar o conhecimento dos instrumentos em operação
bem como mostrar os projetos dos novos instrumentos que estão em desenvolvimento para o OPD.

No dia da chegada a sede do LNA na
cidade de Itajubá, no dia 27 de agosto,
os participantes foram recepcionados
pelo Diretor do LNA Dr. Bruno Castilho.
Além da palestra de boas vindas, o Diretor mostrou o laboratório e oficina de
fibras óticas, laboratório de metrologia,
a sala de integração instrumental, e oficina de usinagem.

No decorrer do Workshop foi feita uma
revisão dos instrumentos em operação
do Observatório, como também as estratégias da utilização destes. Foram
proferidas palestras sobre fotometria,
espectroscopia e polarimetria utilizando
a instrumentação do OPD. Foram abordadas também as características dos
detectores disponíveis no OPD, e foram
ministradas orientações de como otimizar as missões observacionais.
Os principais objetivos deste Workshop

As atividades dos participantes do
Workshop aconteceram em um clima
descontraído de camaradagem. As condições climáticas da região do Sul de
Minas foram muito boas, proporcionando uma vista excepcional da paisagem
desde o campus do OPD, e tivemos
noite num céu de Lua cheia.

Max Abans é
pesquisador do LNA e
gerente da Comissão de
Programas do OPD.

Participantes do primeiro grupo do Workshop no OPD
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Notícias do Gemini
A demanda e produtividade
científica do Gemini
Eder Martioli

O

fator de pressão (FP) e o número
de publicações (NP) são dois parâmetros que acompanhamos de perto,
pois são indicadores para avaliar a utilização do Gemini pela comunidade científica.

Gemini

O primeiro deles, o fator de pressão, é
definido como sendo a divisão entre o
tempo solicitado pelo tempo disponível
para observação nos telescópios Gemini. O fator de pressão é um indicativo
da demanda, ou seja, do interesse da
comunidade pelo uso desses telescópi-

os. Nos últimos anos o Brasil vem apresentando períodos variáveis de alta e
baixa demanda, mantendo uma média
no fator de pressão entre 1,5 e 2,0 (ver
Figura 1), o que representa uma demanda regular. Contudo, esperaria-se
um aumento na demanda, dado que o
Gemini é um dos maiores telescópios
da atualidade e que possui uma variedade de novos instrumentos que são
únicos em suas áreas de atuação. Além
disso, a comunidade de astrônomos no
Brasil aumentou significativamente nos
últimos anos.

Figura 1 - Evolução do fator de pressão dos telescópios Gemini. Barras verdes mostram o FP para o Gemini Norte
e barras roxas para o Gemini Sul. Note que, mesmo com o aumento da cota brasileira no Gemini que ocorreu no
segundo semestre de 2010, a demanda não diminuiu.

A produtividade científica de um observatório astronômico pode ser medida
através do número de publicações que
utilizam dados desse observatório. O
Brasil é o parceiro que apresenta maior
produtividade científica dentro do consórcio Gemini. Em 2014 o observatório
Gemini contabilizou um total de 224 artigos científicos publicados em periódicos arbitrados que utilizaram dados dos
seus telescópios, representando um re-

corde histórico de produtividade do observatório. O Brasil contribuiu com
autores e co-autores em 27 desses artigos, representando uma fração de 12%
do total. É uma contribuição significativa
considerando que a fração de tempo
brasileiro no Gemini é de apenas 6%.
Essa quantidade de publicações brasileiras também representa um recorde
histórico para o Brasil, que vem aumentando a cada ano sua contribuição cien

Eder Martioli é pesquisador do
LNA e gerente do Escritório
Brasileiro do Gemini.

L N A em Dia | S e t e m b r o de 2 01 5 | N ú m e r o 4 0 | P á g i n a 7

LNA em dia

Gemini

tífica com dados do Gemini, como pode
ser observado no gráfico da Figura 2. A
lista completa das publicações brasileiras do Gemini são mantidas no seguin-

Eder Martioli é
pesquisador do LNA e
gerente do Escritório
Brasileiro do Gemini.

te
endereço
eletrônico:
http://www.lna.br/lna/public/gemini/public.html.

Figura 2 - Número de publicações por semestre de autores brasileiros que utilizaram dados do observatório Gemini. Barras
azuis mostram o número de publicações em revistas e jornais arbitrados e as barras magenta mostram o número de teses.

Nova chamada para projetos
de longo prazo no Gemini
Eder Martioli
A Comissão Nacional de Programas do
Gemini (NTAC) se reuniu nos dias 7 e 8
de maio de 2015 e decidiu abrir novamente uma chamada para projetos Brasileiros de Longo Prazo no Gemini. As
propostas para LLPs deverão submeter
seus projetos seguindo as Regras e
Orientações da NTAC para LLPs Brasileiros
(http://www.lna.br/gemini/longoGemini14a.html), onde o período de
submissão será o mesmo das propostas regulares para o semestre 2016B,
ou seja, em meados de março de 2016.
Os projetos LLPs aprovados devem iniciar suas observações no semestre
2016B, ou seja, entre 1 de agosto de
2016 até 28 de fevereiro de 2017. O
tempo disponível por semestre para os
LLPs aprovados nesta chamada será
de no máximo 15 horas. Não há limite
para o número mínimo ou máximo de
LLPs aprovados.
Projetos LLPs necessariamente devem
possuir um objetivo científico de maior
impacto do que projetos regulares. A
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avaliação desses projetos também é
feita de forma mais cautelosa e detalhada, pois, uma vez aprovados, os projetos receberão tempo de observação em
larga escala. Há várias vantagens nesses tipos de projetos. Por exemplo, uma
equipe que desenvolve um projeto de
Longo Prazo é mais coesa e envolve
tanto pesquisadores experientes quanto
alunos de diversas instituições. Um único projeto de Longo Prazo pode gerar
dados científicos para diversas teses e
dissertações, além de gerar muitas publicações. O impacto dos resultados de
um projeto desse nível também é muito
maior. A organização e planejamento
necessários para que um grupo de pesquisa possa ter um projeto de Longo
Prazo também é um importante fator
que ajuda no amadurecimento e consolidação de grupos de pesquisa no país.
O Brasil atualmente possui dois projetos
de Longo Prazo vigentes no Gemini
(http://www.lna.br/gemini/projetosLLPsAprovados.html).

LNA em dia

Novos manuais de redução
para dados do Gemini estão
disponíveis nas páginas do
NGO dos EUA
Eder Martioli

O

de observação ou instrumentos do Gemini. O material está disponível em
http://ast.noao.edu/nssc/usngo.
Além do material produzido pelo US
NGO, recomendamos que os usuários
verifiquem também as páginas de cada
instrumento do Gemini, onde há informações sobre calibrações, rotinas e pacotes de redução. Para os usuários
novos do Ureka e PyRAF, recomendamos também uma apresentação de slides muito útil para iniciantes, que foi
produzida por Kathleen Labrie do Gemini e está disponível para download em
http://www.gemini.edu/sciops/data/software/URPyRAF101.pdf .

Terremoto de 8,4 no Chile
afeta operações do Gemini
Sul

Gemini

Escritório Nacional do Gemini dos
Estados Unidos (US NGO), recentemente delegou responsabilidades de
revisão e suporte da Fase 2 das propostas estadosunidenses para o observatório Gemini. Em troca deste serviço,
o US NGO tem trabalhado na elaboração de manuais de instrução e tutoriais
(cookbooks) para redução de dados do
Gemini. Esses tutorais são de acesso
público e destinados à toda comunidade. Portanto, o usuários brasileiros também estão convidados a utilizar este
material e enviarem sugestões para
melhorar o conteúdo ou para solicitar a
criação de novos manuais para modos

Eder Martioli

C

omo é de conhecimento de muitos,
no último dia 16 de setembro de
2015 houve um forte terremoto de magnitude 8,4 com epicentro há aproximadamente 150 km do Cerro Pachón, no
Chile. Toda a equipe de funcionários
dos observatórios se encontram bem.
Porém, o telescópio Gemini Sul sofreu
alguns danos que ainda estão sendo reparados. Um deles foi um deslocamento de 0,5 cm na plataforma do azimute,
causando um desvio do sistema de coordenadas do telescópio. Além disso,

vários componentes pequenos se romperam/queimaram e estão sendo substituídos. O Telescópio permanecerá
fechado até que os danos sejam reparados e que uma inspeção completa
seja feita em todos os sistemas. Ainda
não há previsão de quando o telescópio
voltará suas operações normais. Para
maiores detalhes siga informações na
página do Gemini no facebook
(https://www.facebook.com/GeminiObservatory).

Eder Martioli é pesquisador do
LNA e gerente do Escritório
Brasileiro do Gemini.
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Novidades sobre o modo
Fast Turnaround
Eder Martioli

Gemini

O

Fast Turnaround (FT) é um modo
de observação único do observatório Gemini que permite usuários submeterem projetos de observação em um
prazo muito mais curto do que o prazo
normal das chamadas semestrais.
Projetos aprovados no modo FT podem
ser observados em um prazo de apenas 1 a 4 meses depois da submissão
da proposta. Mais informações sobre o
FT
podem
ser
acessadas
em
http://www.gemini.edu/sciops/observing-gemini/observing-modes/fast-turnaround. Todos os meses há uma
nova chamada para o Fast Turnaround.
As chamadas podem ser acessadas em
http://www.gemini.edu/sciops/observing-gemini/observing-modes/fast-turnaround/call-for-proposals .
Na última reunião do Board do Gemini
foi aprovado que o modo Fast Turnaround também estará disponível para o
Gemini Sul. A exemplo do Gemini Nor-

te, o Sul também terá a fração de 10%
do tempo alocada para o modo FT. A
primeira chamada para o Fast Turnaround incluindo o Gemini Sul será feita
em outubro de 2015. As propostas para
o modo FT serão submetidas e julgadas
em conjunto, para ambos os telescópios.
Usuários agora podem se inscrever em
uma lista de emails para receber notificações sobre os prazos do Fast Turnaround. Para se inscrever basta enviar
uma mensagem para gemini-FT-reminders+subscribe@gemini.edu. Da mesma forma para sair da lista basta enviar
uma mensagem para gemini-FT-reminders+unsubscribe@gemini.edu.
Essa
lista será utilizada para enviar emails
mensais avisando sobre os prazos de
submissão de propostas para o modo
Fast Turnaround e notícias sobre modificações em programas que podem afetar usuários.

GRACES  Dados reduzidos
disponíveis
Eder Martioli

Eder Martioli é
pesquisador do LNA e
gerente do Escritório
Brasileiro do Gemini.

E

m junho/julho de 2015 foram realizados testes de ciência (Science
Verification - SV) no céu com o GRACES, onde foram obtidos espectros de
vários objetos. Dentre eles uma estrela
padrão espectrofotométrica (Feige 66),
um quasar (PKS 1756+237), dois núcleos de galáxias espirais (M101 e

NGC6946), uma nebulosa planetária
(NGC 6818), uma estrela gêmea solar
(HIP 74432) e algumas estrelas ricas
em elementos alfa. Todos os espectros
reduzidos estão disponíveis para download
em
http://www.gemini.edu/sciops/instruments/july-2015-onsky-tests.

Gemini anuncia a nova calculadora de tempo
do GRACES em IDL: http://www.gemini.edu/node/12135
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Figura 3 - Imagens de aquisição do GRACES, mostrando dois exemplos de objetos observados
durante os testes em junho/julho 2015, onde à esquerda mostra-se a nebulosa planetária
NGC6818 e à direita a galáxia espiral M101. O campo de aquisição do GRACES aparece em
linhas brancas e o círculo vermelho mostra a posição da fibra óptica no céu.

tral de 67.500 ou espectros simultâneos
de objeto e céu com resolução espectral
de 40.000, para objetos com V<19 mag.
A fibra óptica coletora do GRACES possui um diâmetro de 1,2 segundos de arco. O GRACES está disponível para
toda a comunidade desde 2015B. Para
maiores
informações
acesse:
http://www.gemini.edu/sciops/instruments/graces/?q=sciops/instruments/graces

Novidades do Projeto
SPIRou
Eder Martioli

O

SPIRou (sigla em francês para Le Spectro Polarimètre infra Rouge) é um projeto instrumental de um espectro-polarímetro de alta resolução no
infravermelho, que será instalado no
observatório Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT). Este instrumento foi
desenhado para descobrir planetas extrassolares habitáveis e para estudar o
nascimento de estrelas e planetas,
além de inúmeras outras aplicações científicas. Mais informações sobre o
SPIRou em http://www.lna.br/cfht/SPIRou.html ou no site oficial do projeto
http://spirou.irap.omp.eu. O SPIRou é

um projeto de colaboração internacional
liderado pela França que envolve, além
do CFHT, os seguintes países: Brasil,
Canadá, Portugal, Suíça e Taiwan. O
SPIRou começou a ser construído em
2014 e sua integração completa será
feita em 2016/2017 nos laboratórios de
Toulouse, na França. A primeira luz
deste instrumento está programada para 2017.

Gemini

O GRACES (sigla em inglês para Gemini Remote Access to CFHT ESPaDOnS
Spectrograph) é o novo instrumento
que combina a ampla área coletora do
telescópio Gemini Norte com o alto poder de resolução e eficiência do espectrógrafo echelle ESPaDOnS do CFHT.
Desta maneira, os usuário do Gemini
podem utilizar o GRACES para obter
espectros ópticos (400 a 1.000 nm) de
um único objeto com resolução espec-

Eder Martioli é pesquisador do
LNA e gerente do Escritório
Brasileiro do Gemini.

O projeto SPIRou, recentemente passou por marcos importantes no seu desenvolvimento, que descrevemos em
mais detalhes aqui neste artigo.
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Jan/2015: Formação da Equipe Científica Brasileira do SPIRou - no início de
2015, ampliou-se a equipe científica
brasileira que participa do projeto SPIRou recebendo a integração de 4 novos
membros, em resposta a um convite
público feito pelo LNA no final de 2014.
A equipe agora conta com 8 pesquisadores de 7 instituições brasileiras1 . A
participação brasileira envolve o desenvolvimento, preparação e análise científica dos dados do Legacy Survey do
SPIRou (spirou.irap.omp.eu/Observations/The-SPIRou-Legacy-Survey), além
de contribuições técnico-científicas no
desenvolvimento instrumental e análise
dos dados. A participação brasileira no
SPIRou é gerenciada pelo LNA e a
equipe científica brasileira pode ser

contatada através do endereço: spirou@lna.br.
Jun/2015: Mid-term Review: nos dias 15
e 16 de junho de 2015, o projeto SPIRou, que se encontra em fase de construção, passou por uma importante
revisão crítica, a revisão de Médio Prazo (Mid-term Review). A reunião para
esta revisão ocorreu na sede do IRAPOMP em Toulouse, França, onde reuniram-se representantes de todos os países e instituições parceiras que
participam da construção do SPIRou. O
projeto foi avaliado e obteve “sinal verde” para seguir os próximos passos na
construção, integração e testes, para
que ele esteja disponível em 2017, como previsto no FDR (Final Design Review) que ocorreu em maio de 2014.

Figura 1 - Equipe do SPIRou junto com o comitê revisor na reunião de Revisão de Médio Prazo
(Midterm Review), em 16 de junho de 2015, no Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse, França.

Jul/2015: LNA realiza ensaio FRD nas
fibras ópticas do SPIRou - em julho de
2015 o LNA realizou um importante experimento em duas amostras das fibras
ópticas que serão utilizadas no instrumento SPIRou. Esse experimento consiste no ensaio FRD (sigla em inglês
para Focal Ratio Degradation), onde
mediu-se a degradação da razão focal
do feixe de entrada do telescópio causada pela passagem da luz através das
fibras ópticas. O ensaio FRD representa
uma caracterização importante para o
instrumento, que define o desempenho
da transmissão da luz coletada pelo te-

lescópio e transmitida pelas fibras ópticas até o espectrógrafo. As fibras
ópticas utilizadas no SPIRou são feitas
de um vidro de fluoreto, com um material especialmente desenvolvido para otimizar a transmissão da luz no
infravermelho próximo (λ ~ 1,0 a 2,4
μm). Este tipo de fibras ainda não possui aplicação comercial e, portanto,
possui propriedades pouco conhecidas.
O experimento realizado no LNA demonstrou que as fibras de fluoreto do
SPIRou possuem uma degradação focal
excelente, que varia de 5% a 10%, dependendo da cola utilizada na fixação

1 Os membros da equipe brasileira do SPIRou e suas respectivas afiliações em ordem alfabética: Alan Brito

(UFRGS), Bruno Castilho (LNA), Claudia Vilega Rodrigues (INPE), Eder Martioli (LNA), Jane Gregorio
Hetem (IAG-USP), José Dias do Nascimento (UFRN), Roberto Kalbusch Saito (UFS), Silvia Helena Paixao
Alencar (UFMG).
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das pontas das fibras. A Figura 2 mostra fotos da montagem experimental da
bancada onde foi realizado o ensaio
nos laboratórios do LNA, em Itajubá. A
Figura 3 mostra uma imagem do feixe
de entrada (à esquerda) e do feixe de
saída para duas amostras de fibras (ao

centro e à direita), onde pode-se notar
visualmente o efeito da degradação focal causada pelo transporte da luz através das fibras ópticas. O ensaio FRD
no LNA foi conduzido por Jesulino B.
Dos Santos e Eder Martioli, com supervisão de Alessandro da Silva Paula.

Figura 3 - Da esquerda para a direita mostram-se: imagem do feixe de entrada que alimenta as
fibras-teste (painel da esquerda), imagem do feixe de saída da amostra da fibra E301 (painel do
meio) e imagem de saída da amostra da fibra EP01EP02 (painel da direita).

Ago/2015: LNA realiza testes de planicidade na rede echelle do SPIRou - em
agosto de 2015 foram realizados testes
ópticos para medir a planicidade da superfície de duas amostras da rede de
difração echelle do instrumento SPIRou. O SPIRou utilizará uma rede
echelle R2, que foi comprada pelo LNA
com recursos da FINEP. Duas amostras do substrato da rede echelle foram
trazidas ao LNA para realização da medida de planicidade utilizando o interferômetro Zygo (com laser em λ=632.8
nm). A Figura 4 mostra a foto de uma
das amostras da rede echelle, montada
sobre a mesa óptica onde foi realizado
o experimento. A Figura 5 mostra uma

Gemini

Figura 2 - fotos da montagem experimental para o ensaio de degradação da razão focal (FRD) das
fibras ópticas do SPIRou no LNA.

imagem das medidas realizadas nessa
amostra com o software do interferômetro. Mediu-se que a superfície das
amostras possuem uma planicidade da
ordem de 0,2 λ, demonstrando que a
rede se encontra dentro das especificações do projeto. Novos testes em câmara fria serão realizados nestas
amostras para comprovar a tolerância
ao ambiente criogênico e às variações
de temperatura, semelhante àquelas de
funcionamento do espectrógrafo. Os
testes ópticos no LNA foram realizados
por Flavio Felipe Ribeiro, Jesulino B.
Dos Santos, Eder Martioli, com supervisão de Alessandro da Silva Paula.
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Figura 4 - foto da amostra da rede echelle do SPIRou, montada no suporte de alumínio na mesa
óptica do laboratório do LNA em Itajubá, onde foram realizados os testes de planicidade.

Figura 5 - imagem capturada do software do interferômetro Zygo, mostrando as medidas do teste
de planicidade realizadas em uma das amostras da rede echelle do instrumento SPIRou.
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Set/2015 - construção da câmara criogênica do SPIRou - em setembro de
2015, um dos principais componentes
do instrumento SPIRou foi fabricado e
entregue dentro do prazo previsto no
instituto NRC-H em Victoria, no Canadá. Este componente consiste na câmara do criostato que acomodará toda a
parte criogênica do espectrógrafo (ver
Figura 6). A câmara passou por diver-

sos testes de validação pelo fabricante
antes de ser enviada ao NRC-H, onde
encontra-se em preparação para testes
e integração de outras partes que se
acoplam a esta câmara. Este equipamento em breve será enviado aos laboratórios do IRAP-OMP em Toulouse na
França, onde ocorrerá a integração
completa do SPIRou.

Gemini
Figura 6 - Imagem da câmara criogênica do SPIRou sendo desembalada no momento da sua
entrega no instituto NRC-H, Canadá.
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Notícias do CFHT
CFHT, Interrupção no
acordo e pedidos de tempo

CFHT

Bruno Castilho e Mariangela de Oliveira Abans

O LNA informa que, lamentavelmente, e
por questões legais levantadas pela
consultoria jurídica do MCTI, a renovação do contrato com a CFHT, que terminou em 31 de junho, não foi
assinada.
O LNA conta com a compreensão de
todos e informa que já está trabalhando
para contornar a presente situação de
forma satisfatória e o mais rapidamente,
dentro do possível.
Entretanto, como acreditamos ser muito
difícil reverter esta situação até dezembro de 2015, decidimos suspender as
submissões de projetos via tempo brasileiro. Aos que pretendem submeter
pedidos em conjunto com pesquisadores de outros países, por favor, levar

Bruno Castilho é diretor do
LNA e Mariangela de
Oliveira Abans é
pesquisadora e gerente do
CFHT.
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em conta que não há tempo brasileiro
com que contar. Quando recebermos os
arquivos com os projetos que chegaram
a ser submetidos, vamos devolvê-los
aos respectivos PIs.
Da mesma forma, como não estamos
mais respaldados pelo contrato, solicitamos ao CFHT para interromper as observações ainda não realizadas para o
semestre 2015B, pois não teríamos respaldo jurídico para realizar o pagamento.
O LNA avisará a todos devidamente
quando um novo acordo for firmado.

LNA em dia

Notícias do SOAR
Operações de ciência do
SOAR  Semestre 2015A
Alberto Rodríguez Ardila

O

Em total, 15 programas científicos aprovados pela Comissão de Programas e
um aprovado em "Tempo de Diretor"
compunham a grade de projetos para
serem executados ao longo do semes-

tre. O total de horas disponíveis para
esses 16 programas foi de 488. A Tabela 1 lista o número de horas efetivamente observadas (coluna 2), perdidas por
más condições atmosféricas (coluna 3),
perdidas por problemas de instrumentação e/ou no telescópio (coluna 4) e disponíveis (coluna 5) para cada mês do
semestre. Considerando o total de horas disponibilizadas e efetivamente utilizadas em 2015A, pode-se ver que 70%
desse tempo pode ser aproveitado (ver
Figura 1).

SOAR

semestre imediatamente anterior
(2015A) finalizou no passado 31
de julho, de modo que é oportuno apresentar um balanço das operações de ciência e comentar sobre os principais
eventos que aconteceram no SOAR
nesse período.

Figura 1: Porcentagem total do tempo disponível em 2015A aproveitado em operações de ciência e
perdidos por mau tempo e problemas instrumentais.

Da Figura 1 observa-se também que
27% do tempo disponível foi perdido
por mau tempo. O valor atipicamente alto inclusive para o semestre A que inclui parte do inverno no hemisfério sul,
deve-se principalmente ao mês de julho. Apenas 34% do tempo disponível
nesse mês pode ser aproveitado. Alta
umidade, nuvens, neve e ventos acima
do nível aceitável para operações pre-

dominaram nesse mês. De fato, a primeira tormenta de inverno em 2015
aconteceu nos dias 12-13 de julho.
Aproximadamente 70 cm de neve se
acumulou em Cerro Pachón, impedindo
o acesso às instalações do telescópio
por alguns dias. O prejuízo só não foi
maior porque maio e junho, meses que
também costumam ter perdas significativas por mau tempo, atingiram porcen-
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tagens de observação altos (66% e
95%, respectivamente, ver Tabela 1).
Problemas instrumentais e/ou no teles-

cópio que inviabilizaram observações
respondem por apenas 3% do tempo
total.

SOAR

Tabela 1: Utilização das horas disponíveis pelo Brasil no SOAR durante 2015A.

Dos 16 projetos programados, 11 foram concluídos na sua totalidade e apenas um teve uma porcentagem de
execução abaixo dos 30%. Os 4 projetos restantes foram parcialmente executados em uma fração acima de 60%.

Esse resultado pode ser constatado na
Figura 2, que compara o número de
horas alocadas e as efetivamente observadas para cada um dos projetos do
semestre.

Figura 2: Horas alocadas (barra azul) e observadas (barra vermelha) para os diferentes
projetos ativados em 2015A no Telescópio SOAR. O ID do projeto refere-se ao último ou
dois últimos dígitos da seqüência SO-2014B-0XX. O projeto 16 foi observado no Telescópio
Blanco do CTIO através de troca de tempo com o SOAR. O projeto 21 foi aprovado
utilizando Tempo de Diretor.
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Comparando a eficiência de operação
do semestre 2015A (70%) com a do semestre imediatamente anterior (70% em
2014B), observa-se que esta permaneceu estável. Já a comparação com
2014A e 2013B indica uma queda no
aproveitamento (76% e 75%, respectivamente). Como mencionado acima, o
mau tempo em julho impediu um aproveitamento maior do tempo de observação disponível.

É importante frisar que os valores de
eficiência de observação apresentados
acima são extraídos dos relatórios de
fim de noite preenchidos pelos astrônomos ao final de cada jornada de observação. Afim de poder realizar uma
avaliação mais apurada da qualidade e
utilidade dos dados obtidos com o telescópio é necessário que os usuários enviem o formulário de feedback.
Infelizmente, poucos astrônomos nos
informam posteriormente a situação real
dos dados coletados e os resultados
deles derivados. Alertamos à comunidade sobre a necessidade de preenchimento desse formulário para que o
Escritório Nacional do SOAR possa conhecer possíveis dificuldades enfrentadas no processo de coleta/redução dos
dados e oferecer assim um serviço de
melhor qualidade.

Espectrógrafo ARCOiRIS
disponível no Telescópio
Blanco do CTIO

SOAR

Em relação aos instrumentos, de modo
geral estes apresentaram um bom funcionamento ao longo do semestre, sendo que o tempo perdido por falhas
instrumentais (aproximadamente 15 horas) foi causado principalmente pelo
sistema de guiagem e do controle do telescópio, que em algumas ocasiões
precisou ser reinicializado. Ainda, o
imageador e espectrógrafo IV OSIRIS
apresentou problemas de comunicação
com o computador que controla o instrumento assim como no computador
que realiza o armazenamento de dados

durante uma das missões. Falhas de
conexão via internet também prejudicaram, em algum momento, o andamento
de observações remotas.

Alberto Rodríguez Ardila

N

a última reunião do Conselho Diretor do SOAR, realizada no início de
setembro de 2015 foi decidido que o espectrógrafo e imageador OSIRIS será
descomissionado a partir de 2016B. Interessados em espectroscopia no infravermelho próximo podem utilizar o
ARCoIRIS (Astronomy Research using
the Cornell Infra Red Imaging Spectrograph),disponível no Telescópio Blanco
e acessível à comunidade Brasileira
através do acordo de troca de tempo
entre o SOAR e o NOAO. Interessados
em imageamento no IV podem utilizar a
câmera SPARTAN no SOAR.
O ARCoIRIS é um espectrógrafo de dispersão cruzada que comporta uma fenda fixa de 1.1 segundos de arco de
largura e 28 segundo de arco de comprimento. Os espectros cobrem, simultaneamente,
o
intervalo
de
comprimento de onda 0.8 - 2.47 microns com uma resolução espectral

R~3500. O detector utilizado para ciência
é
o
Hawaii-2RG
HgCdTe
2048x2048, com uma escala de placa
de 0.417"/pixel. Detalhes técnicos e outras informações relevantes sobre este
instrumento podem ser obtidos no endereço
http://www.ctio.noao.edu/noao/content/Arcoiris .
ARCoIRIS é a quarta geração do espectrógrafo TripleSpec (TS4) e foi construído a partir de uma atualização no
desenho dos três TS4 existentes, instalados no Apache Point Observatory, no
Telescopio Hale de 5 m do Observatório
Palomar e no Telescópio de 10 m
KECK2 em Mauna Kea.

Alberto Rodríguez Ardila é
pesquisador e coordenador da
Coordenação de Apoio
Científico (CAC)

Por ser um instrumento instalado no Telescópio Blanco do CTIO, as observações são no modo clássico. Assim, o
astrônomo precisa se deslocar ao sítio
do telescópio para realizar as observações.
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SOAR  Chamada para
envio de propostas de
observação
Semestre 2016A 
(01/02/2016 – 31/07/2016)

SOAR

Alberto Rodríguez Ardila

Alberto Rodríguez Ardila
é pesquisador e
coordenador da
Coordenação de Apoio
Científico (CAC)

Data limite: 15 de Outubro de 2015 às 23h59min de Brasília

A

Comissão de Programas do SOAR
informa à Comunidade que está
aberta a chamada para submissão de
propostas no Telescópio SOAR - semestre 2016A. O prazo para envio das
propostas é 15 de outubro de 2015 às
23h59min de Brasília. O formulário para
a elaboração dos pedidos estará disponível a partir do dia 23 de setembro na
página web do LNA (www.lna.br).
AS OBSERVAÇÕES SÓ PODERÃO
SER SOLICITADAS NO MODO CLÁSSICO/REMOTO, exceto para o SAM,
cujas observações podem também ser
programadas em modo fila.
A previsão é de que 85% do TEMPO
DISPONÍVEL seja dedicado a observações de ciência, o que equivale a 47
noites para o Brasil. Para 2016A, até
um máximo de 70 horas (aproximadamente oito noites) poderão ser distribuídas em projetos de longo prazo (LP).
Essa modalidade tem como objetivo garantir tempo de observação a programas científicos que se estendam além
de dois semestres consecutivos e que
visem contribuir significativamente a
uma questão científica de interesse geral. O status de LP poderá ser concedido a propostas que o solicitem e cuja
duração total do projeto seja maior que
dois e menor que seis semestres. Informações adicionais sobre as regras gerais que se aplicam a este tipo de
projetos podem ser consultadas na página do SOAR do LNA.
Cinco INSTRUMENTOS serão ofereci-
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dos durante 2016A: o imageador óptico
do SOAR (SOI), o espectrógrafo e imageador infravermelho OSIRIS, o espectrógrafo e imageador óptico Goodman,
incluindo o modo de espectroscopia
multi-objeto (MOS), o imageador infravermelho Spartan e o Módulo de óptica
adaptativa do SOAR, SAM. Alertamos
que 2016A será o último semestre no
qual OSIRIS estará disponível. Esse
instrumento será
descomissionado
apartir de 2016B. Uma opção aos usuários com interesse em espectroscopia
no infravermelho próximo é o espectrógrafo ARCoIRIS (Astronomy Research
using the Cornell Infra Red Imaging
Spectrograph), disponível no Telescópio
Blanco e acessível à comunidade Brasileira através do acordo de troca de tempo entre o SOAR e o NOAO. A Tabela
abaixo lista os diferentes instrumentos e
as configurações possíveis já confirmadas para o SOAR.
Ainda, até cinco noites de observação
no modo clássico poderão ser oferecidas no TELESCÓPIO BLANCO do
CTIO através do tempo brasileiro no
SOAR. DECam (Dark Energy Camera),
COSMOS e ARCoIRIS estarão disponíveis nesse Telescópio. Detalhes sobre
esses instrumentos devem ser obtidos
diretamente na página do CTIO. Alertamos que a aprovação do tempo no
BLANCO pela Comissão de Programas
do SOAR não garante a alocação efetiva das noites. O número final depende
da demanda comum entre as partes.

LNA em dia

[2] As resoluções listadas correspondem às máximas atingidas com as redes de 400, 600,
930, 1200, and 2100 l/mm usando a fenda mais estreita (0.46") em 5500Å. O modo de imageamento também está disponível. O instrumento tem seu próprio conjunto de filtros U, B, V e R
mas é também possível instalar qualquer um dos filtros 4×4 do SOI. No modo multi-objeto
(MOS), o campo de visão é de 3 x 5 minutos de arco. Maiores informações sobre esse modo
podem ser consultadas na página do SOAR do LNA.
[3] Atualmente, um dos quatro detectores da câmera (d0) não está funcionando. Contudo, já
que o campo de cada detector é maior que o campo total do OSIRIS, aconselha-se utilizar a
Spartan em relação a OSIRIS no modo de imagem no IV.
[4] Filtros BVRI e H_alpha assim como filtros do SOI e do CTIO podem ser instalados.

É também possível solicitar tempo na
câmera speckle, um instrumento de uso
restrito (PI: Andrei Tokovinin), capaz de
atingir resolução espacial no limite de
difração do Telescópio (25mas na banda V) em estrelas binárias e/ou múltiplas mais brilhantes que V=12 com o
intuito de medir sua posição relativa
com alta precisão. Perguntas relativas à
câmera speckle devem ser direcionadas a Andrei (atokovinin@ctio.noao.edu). Detalhes técnicos podem
também ser consultados no endereço
http://www.ctio.noao.edu/~atokovin/speckle/index.html.
Interessados
nesse instrumento devem selecionar
"SAM" no formulário e explicar que a
câmera speckle será utilizada em lugar
do CCD.

SOAR

[1] As resoluções espectrais e largura das fendas para OSIRIS correspondem aos modos de
dispersão cruzada (XD) e alta resolução, respectivamente. No modo XD são obtidos espectros
em J, H e K, simultaneamente.

Alertamos aos usuários que projetos
que necessitam de qualidade de imagem menor que 0.8 arcsec e noites fotométricas devem apresentar um
PROJETO BACKUP que faça uso de
condições atmosféricas menos restritivas. Além disso, A CP/SOAR enfatiza
que a inclusão da descrição dos resultados obtidos ou problemas encontrados com dados de propostas prévias
auxilia a correta avaliação das propostas.
Atenciosamente,
Comissão de Programas do SOAR
Claudia Vilega Rodrigues - Presidente
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Imagens vencedoras do
Concurso de Astronomia
para Estudantes de 2014
F

SOAR

oram observadas as imagens das
propostas vencedoras do Concurso
de Astronomia para Estudantes - 2014
"Escolha um Objeto Astronômico para
ser observado com o Telescópio SOAR".
Na categoria Ensino Fundamental II, a
imagem vencedora foi da Galáxia NGC

2207, proposta por Ana Vitória Foletto
Lasch e Emanuela da Silva Foletto, estudantes do 8° ano da Sociedade Educacional Três de Maio, em Três de
Maio, RS, apoiadas pela professora de
Astronomia Lilian Maria Christmann
Stoll.

Figura 1: Galáxia NGC 2207 observada com o imageador
Goodman no telescópio SOAR, com os filtros V, I e H alpha.
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Na categoria Ensino Médio, o objeto escolhido foi a Galáxia NGC 1300, por
Maria Inês Arruda Gonçalves e
Matheus Valença Correia, estudantes
do 3 º ano e do 4º ano, respectivamen-

te, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Pernambuco
(IFPE) - Campus Recife, apoiado pelo
professor de Física Guilherme Pereira
da Silva.

SOAR

Figura 2: Galáxia NGC 1300 observada com o imageador
Goodman no telescópio SOAR, com os filtros g´, r´ e H alpha.

Estado do telescópio SOAR após o terremoto de 16 de
setembro de 2015.
Como todos devem estar cientes, na noite de 16 setembro o Chile
passou por um grande terremoto com o epicentro perto da região de
Coquimbo, mesma região onde estão localizados os telescópios SOAR
e Gemini.
Durante a primeira inspeção do telescópio, a equipe de suporte técnico
do SOAR identificou problemas com o sistema de controle da
montagem sendo necessário o realinhamento e re-calibração dos
sistemas de encoder. Ambos os eixos do telescópio moveram cerca de
1-2mm durante o sismo, e sinais de impacto nos encoders foram
verificados.
Desde o acontecido até a data de hoje (22 de setembro) o telescópio
ficou inoperante para que fosse realizada uma avaliação completa,
sendo que durante a noite de hoje serão realizados os primeiros testes
no céu. Assim que soubermos de maiores detalhes sobre o estado
atual do telescópio SOAR após o terremoto informaremos a
comunidade.
Mantenham os dedos cruzados!
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