
OASI: um Observatório no Sertão 

Estudando Objetos Potencialmente 

Perigosos para a Terra 

Daniela Lazzaro 

lazzaro@on.br 



“Estrelas cadentes”  

~60 toneladas/dia 



Asteroides 

Cometas 

Que objetos são esses? 



Remanescentes da formação do Sistema Solar 

   baixa velocidade  acúmulo 

grãos no disco colidem 

   alta velocidade   fragmentação 
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Asteroides X Cometas 

Asteroides: região interna  silicatos + metais + pouca água 

Cometas: região externa  gelos (água e outros) + poucos silicatos e metais 

TNOs 

“frost-line” 

linha do gelo 

gelos silicatos 

 metais 



Asteroides 
Cometas 

Hayabusa/ JAXA  

Rosetta/ ESA 

(25143) Itokawa   67P/Churyumov–Gerasimenko 



Perigo!! 



Objetos em órbita próxima da Terra = NEO 
Júpiter 

Marte 

Terra 

Vênus 

Mercúrio 



   Apollo               Aten 
         Cruzador da órbita da Terra 

Amor                       Atira 
        Aproxima da órbita da Terra 



   Apollo               Aten 
         Cruzador da órbita da Terra 

Amor                       Atira 
        Aproxima da órbita da Terra 

População “transiente”: vem de algum lugar e vai para algum lugar 

NEO 

Cinturão Principal 

Sistema Solar exterior 

Colisão com um planeta 

Colisão com o Sol 

Sistema Solar exterior 



Grandes extinções em massa 

16% famílias marinhas 

47% gêneros marinhos 

18% famílias de vertebrados 



Chelyabinsk: 15/03/2013 

objeto: 17-20m 

altura explosão: 23km 

Meteor Crater: 1,2km x 200m 

objeto ~50 m / 25.000 anos 

Tunguska:  30/06/1908 

~2000km2    

objeto ~60m 

altura eplosão ~8km 



Mas como fazer isso? 



1. Conhecendo TODOS os objetos em torno da Terra 

        (com tamanho suficiente para causar danos) 



2. Conhecendo as propriedades físicas desses objetos 

        (ou/e os caminhos que trazem estes objetos até a Terra...) 

 ...estrutura interna  

Ferro                          Rocha                            Neve  

... composição 

             Denso                                       Poroso 



Projeto IMPACTON 

Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa 

de Asteroides nas Cercanias da Terra  

 

do Observatório Nacional  



Observatório Astronômico 

do Sertão de Itaparica  

OASI 



Proposta 

FINEP - Edital CT-Infra – nov/2005 

Definição instrumentos – jan/2006 

Escolha do sitio – dez/2007 

Montagem da Infraestrutura 

Terreno – maio/2008 

Projeto civil – ago/2008 

Importação equipamentos – out/2008 

Obras civis – out/2009 

Eletrificação – abril/2010 

Instalação equipamentos – junho/2010 

Testes – 2° sem. 2010 

Operação 

1ª luz - março/2011 

Operação remota – jan/2014 

Execução programas científicos 

Otimização da infraestrutura física 

Sustentabilidade do projeto na região 



Proposta 
instalar e operar um telescópio robótico para realizar determinação da órbita  

e caracterização física de objetos em órbita próxima da Terra 

R$ 1.000.000,00 



Definição instrumentos 

 Telescópio 

- espelho principal 1 metro 

- montagem  altazimutal 

- razão focal f/8  

- construtor Astro Optik (Alemanha) 



 Telescópio 
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Câmeras CCD 
- 2048 x 2048  campo 12’x12’ 

- 1024 x 1024 px.  campo 6’x6’ 

- Apogee Inst. (USA) 



Cúpula 
- 6,7m diâmetro x 5,5m altura 

- fibra de vidro + c/ automação 

- fabricante Sirius (Austrália) 

Câmera all-sky 
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2 links de internet dedicados e independentes 



Vídeo-monitoramento de 

meteoros 
 

Rede OASI 

- OASI (PE): 05/2016 

- INSA (PB): 11/2017 

- UFRPE (PE): 05/2018 

- IF (BA): 01/2019   





2 links de internet dedicados e independentes Segurança!                                           



Critérios técnicos:  

  noites abertas e secas 

  baixa turbulência atmosférica 

  baixa luminosidade e partículas em suspensão 

  temperatura noturna não muito elevada  

  latitude mais ao Sul possível 

 

 

Critérios logísticos:  

 posse do terreno 

 mínimo de infraestrutura  

 parcerias institucionais 

 

Escolha do sitio 



Itacuruba - PE 

480 km de Recife 

260 km de Petrolina 

~4000 habitantes 

200-300 noites sem chuva 









Animais selvagens 



Animais selvagens 



Animais selvagens 

Sariguê 







Montagem da Infraestrutura 

Terreno – maio/2008  contrato de comodato p/10anos (já renovado em 2018) 

    Associação dos Agricultores Lealdade de Santa Cruz 

 

Projeto civil – ago/2008  CHESF 

 

Importação equipamentos – out/2008  CNPq (horror!!) + CHESF p/ armazenagem 

 

Obras civis – out/2009  Governo do Estado PE + Prefeitura Itacuruba 

 

Eletrificação – abril/2010  sobras FINEP 

 

Instalação equipamentos – junho/2010  CHESF + Prefeitura Itacuruba 

 

Testes – 2° sem. 2010 



      

Maio/2008 



      

Maio/2008 

Junho/2010 



Set/2009 



Set/2009 

Out/2009 



Set/2009 

Out/2009 

Nov/2009 



Maio/2010 



















Operação - Atual 

Infraestrutura 

OASI 

 

 Instrumentação 

 Manutenção 

 Sustentabilidade 

Ciência 

 

 Formação de RH 

 Publicações 

 Colaborações e 
intercâmbio de 
pesquisadores 

 

 

Divulgação 
científica 

 

 Eventos 

 Colaborações 
regionais 

 Ações de 
valorização do 
Semiárido 

 



Equipe IMPACTON 

Pesquisadores & Pós-doc 

Daniela Lazzaro 

Teresinha Rodrigues 

Jorge Márcio Carvano 

Fernando Roig 

Alvaro Alvarez-Candal 

Eduardo de Jesús Rondón Briceño 

Estudantes Doutorado 

Filipe Vieira de Melo Monteiro  

Hissa Medeiros  

Ma del Carmen Ayala Loera 

Marcelo De Cicco 

Plícida Arcoverde 

Marçal Evangelista  

Equipe Técnica 

Roberto Souza 

Pierre Bourget (consultor – ESO, Chile) 

Airton Santiago da Silva (OASI, Itacuruba) 



T1 - infraestrutura, sustentabilidade do projeto e ações de divulgação científica 

 (Teresinha) 

 

T2 - equipamentos, sua manutenção e aprimoramentos técnicos  (Roberto) 

 

T3 - desenvolvimento, manutenção e melhoria dos softwares de redução e banco de 

        dados  (Jorge Márcio) 

 

T4 - infraestrutura de informática, sua manutenção e aprimoramentos  (Fernando)  

 

T5 - desenvolvimento de novo portal do projeto com o banco de dados  (Alvaro) 

 

T6 - coordenação dos projetos científicos, colaborações nacionais e internacionais 

 (Daniela) 

 

T7 - coordenação das observações  (Eduardo) 

Estrutura IMPACTON 



Ciência   

Caracterização física de NEOs 

Metodologia: 

- Fotometria de objetos selecionados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Missões observacionais de 15 noites por mes em torno da lua nova 

órbita 

propriedades 

rotacionais e 

forma 

indíces de cor 

propriedades 

fotométricas  

(H-G) 





Rondón et al. 2019 



Resultados científicos com dados do IMPACTON/OASI 
 

 

Formação de RH 

Teses/dissertações concluídas 

• Tese de Doutorado: 1 
• J.S. Silva (2015) 

• Dissertação de Mestrado: 4 
• M. De Pra (2013), F. Monteiro (2016), M. DeCicco (2017), P. Arcoverde (2018) 

Teses em andamento  5 

 

Publicações 

• artigos em revista indexada: 9 
• Silva et al. A&A (2015), Alvarez-Candal et al. A&A (2016), Perna et al. A&A (2017), 

Monteiro et al. MPB (2017), Monteiro et al. MPB (2018), Monteiro et al. PSS (2018b), 

Martino et al. PSS (2018), Rondón et al. (2019) 

• artigos completos em Proceedings: 2  
• Lazzaro (2010), Silva et al.  (2016) 

• Minor Planet Circulars: 40  

• Central Bureau Eletronic Telegrams: 2 

• Resumos/apresentações em congressos: 21 



“Splitting” do 

cometa  

C/2011 J2 

Dados publicados  

pelo IAU-MPC 

Alvos de ocasião 



Sonda ExoMars/ESA: lançamento 14 de março 

ESA/NEOCC: campanha de observação  



BRIZ-M 

Sonda ExoMars/ESA: lançamento 14 de março 

ESA/NEOCC: campanha de observação  Briz-M 







Ciel et Space – 2016-03-25 



Ciel et Space – 2016-03-25 



Ciel et Space – 2016-03-25 



Divulgação científica 





Portas Abertas 



Praça de 

Eventos 

Itacuruba  



Da Terra ao céu, uma viagem sustentável 
  

UFRPE + INSA + Espaço Ciência + ON 

2015 Ibimirim (PE)  

2016 Floresta (PE)  2018 Paulo Alonso (BA) 

2017 Monteiro (PB)  







IAU first e-Light Pollution  

photo-exhibition 
 

evento satélite da XXX GA  

Fotos: Chico Rasta 

https://www.iau.org/public/oao/e-lp/ 

https://www.iau.org/public/oao/e-lp/
https://www.iau.org/public/oao/e-lp/
https://www.iau.org/public/oao/e-lp/


Obrigado! 


