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A Iniciação Científica (IC) é uma 
modalidade de pesquisa científica que 
permite ao estudante de graduação despertar 
a vocação para a pesquisa científica e 
incentivar talentos em potencial. Na maioria 
das vezes, os estudantes que se dedicam a 
essa atividade possuem pouca ou nenhuma 
experiência com trabalhos relacionados 
à pesquisa científica e, assim, a IC pode 
moldar o espírito ético e profissional do 
discente, proporcionando suporte teórico e 
metodológico em uma área particular que 
contribui e complementa sua formação. 

A participação em um programa de 
IC exige dinamismo e criatividade, além 
de contribuir para o amadurecimento do 
pensamento crítico, autonomia e senso 
de responsabilidade, características 
indispensáveis à formação do futuro 
profissional.

É dentro dessa perspectiva que a inserção 
de alunos de graduação em projetos de 
pesquisa torna-se um instrumento valioso 
para aprimorar qualidades desejáveis em um 
profissional de nível superior, bem como para 
estimular e iniciar a formação daqueles mais 
vocacionados para a carreira de pesquisador.

A UFABC oferece diversas modalidades 
de bolsas de iniciação científica, uma das 
quais oferecida por um programa pioneiro, 

o Pesquisando Desde o Primeiro Dia 
(PDPD), que insere o aluno ingressante 
no mundo da pesquisa, visando propiciar 
uma sólida formação científica, que será 
constituinte de seu processo educacional 
(Projeto Pedagógico da UFABC, 2017). Outro 
programa interessante, fomentado pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) é o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIBIT) que tem como objetivos: 

(i) contribuir para a formação e inserção 
de estudantes em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e inovação;

(ii) contribuir para a formação de recursos 
humanos que se dedicarão ao fortalecimento 
da capacidade inovadora das empresas no 
País; e 

(iii) contribuir para a formação do cidadão 
pleno, com condições de participar de 
forma criativa e empreendedora na sua 
comunidade. 

Atualmente, o CNPq oferece, também, 
um programa de IC voltado a estudantes do 
ensino fundamental, médio e profissional 
da rede pública, mediante participação 
em atividades de pesquisa científica ou 
tecnológica, integrando estudantes do nível 
médio a instituições de ensino e pesquisa.

A importância da 
Iniciação Científica 
no aprimoramento 
de qualidades 
desejáveis ao 
egresso de nível 
superior 



Para quem quiser conhecer um 
pouco mais o caminho de como ingressar 

na Ciência na UFABC, lembre-se: 
a Iniciação Científica é o primeiro passo!

http://propes.ufabc.edu.br/
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Entre os dias 5 e 9 de novembro foi 
realizada, no Campus Santo André, mais uma 
edição do Encontro de Iniciação Científica, 
organizado pela Universidade Federal do ABC 
(UFABC) e pela Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul (USCS). Trata-se do VIII 
Simpósio de Iniciação Científica da UFABC 
e 13º Congresso de Iniciação Científica 
da USCS. O evento registrou mais de 500 
trabalhos inscritos, segundo a Coordenadora 
do Comitê dos Programas de Iniciação 
Científica da UFABC, professora Roseli 
Benassi. 

UFABC e USCS 
realizam mais uma 
edição do Encontro de 
Iniciação Científica

Como forma de contribuir para a inclusão 
social no desenvolvimento de pesquisas, 
na UFABC, as Pró-reitorias de Assuntos 
Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) 
e de Pesquisa (ProPes) lançaram, em 2018, o 
programa PDPD-AF, que, a exemplo do PIBIC-
AF, visa ampliar o acesso e a integração dos 
estudantes beneficiários de políticas de ações 
afirmativas à cultura científica.

O reconhecimento da importância da 
participação em um programa de IC tem 
levado a um aumento da procura por 
tais programas. Na UFABC, observa-se o 
crescimento da demanda não apenas por 
discentes que pleiteiam bolsas, mas também 

por discentes que desejam participar dos 
programas como voluntários.

Como forma de divulgar os trabalhos aos 
demais membros da comunidade acadêmica, 
depois de um ano de pesquisa, os estudantes 
entregam um relatório científico e apresentam 
os trabalhos no Simpósio de Iniciação 
Científica da UFABC. Trata-se de um evento 
anual, realizado pela Pró-reitora de Pesquisa, 
com apresentação de palestras e sessões de 
pôsteres, agrupados de acordo com os eixos 
do projeto pedagógico da UFABC.

Profa Dra. Roseli Benassi 
Coordenadora do Comitê dos Programas de 

Iniciação Científica da UFABC

http://propes.ufabc.edu.br/
http://propes.ufabc.edu.br/
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A cerimônia de abertura foi realizada no 
dia 5, com a presença do Reitor da UFABC, 
professor Dácio Matheus, e da Pró-Reitora de 
Pesquisa da USCS, professora Maria do Carmo 
Romero. Em seu pronunciamento, o Reitor da 
UFABC enfatizou a importância da Iniciação 
Científica na formação dos estudantes desde 
o início da vida universitária, por meio de 
iniciativas como o Programa Pesquisando 
desde o Primeiro Dia (PDPD), e enfatizou 
que a UFABC é uma das poucas, senão a 
única universidade, a promovê-lo: “Isso é 
fundamental para que possamos concretizar 
a máxima que está na nossa constituição, 
onde a indissociabilidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão são condições para 
um ensino de qualidade. Então há de se 
reconhecer a capacidade e a necessidade de 
os alunos e as alunas, desde o 1º dia, já se 
envolverem com o ambiente de pesquisa. E 
é importantíssimo que nós desenvolvamos e 
reafirmemos o compromisso da academia para 
o desenvolvimento da ciência”. 

Ao longo da semana, foram realizadas 
diversas palestras e sessões de apresentações 

de pôsteres. Os trabalhos foram agrupados de 
acordo com os eixos do projeto pedagógico 
original da UFABC: energia, processos de 
transformação, humanidades, comunicação e 
informação, estrutura da matéria e simulação 
e representação. 

No dia 9 ocorreu a cerimônia de 
encerramento do evento, com a premiação 
dos melhores trabalhos apresentados pelos 
discentes ao longo da semana. Os alunos 
condecorados receberam livros doados pela 
Editora da UFABC e pela USCS. Na ocasião, a 
Pró-reitora de Pesquisa da UFABC, professora 
Sônia Malmonge, parabenizou e agradeceu a 
dedicação de todos os envolvidos, desde os 
organizadores até os participantes, e afirmou 
que, embora o evento simbolize a conclusão 
de mais um ciclo anual de atividades de 
Iniciação Científica, espera que os estudantes 
prossigam na carreira de pesquisadores ao 
longo de toda a sua vida acadêmica. 

Confira os premiados no link

http://ufabc.net.br/icufabc

Assessoria de Comunicação e Imprensa
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Foto: Robson Mioto

http://ufabc.net.br/ip
http://ufabc.net.br/icufabc


Estudo realizado na UFABC em parceria 
com Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) investiga o uso de peptídeos como 
base para produção de medicamentos 
alternativos aos antibióticos. 

Um artigo sobre essa investigação foi 
publicado na Nature Communications 
Biology no início de dezembro de 2018, 
sendo escolhido como destaque pelos 
editores da revista. O conteúdo divulgado na 
revista traz as primeiras análises de testes 
laboratoriais, realizados com o veneno de 
uma vespa nativa do sudeste brasileiro. 
Os resultados mostram como promissora 
a modulação das propriedades físico-
químicas desse tipo de moléculas na busca 
para se obter compostos com atividade 
antimicrobiana.

O professor Vani Xavier de Oliveira Junior 
e o aluno Marcelo Der Torossian Torres do 
programa de pós-graduação de Ciência 
e Tecnologia/Química, responsáveis pelo 
estudo na UFABC, explicam que os peptídeos 
são parte do sistema imune de vários 
organismos, mas seriam potencialmente 

tóxicos nas concentrações necessárias para 
serem aplicados como antibióticos. Segundo 
eles, a pesquisa busca processos de controle 
químico e físico que permitam a redução 
da toxidade dessas moléculas e também 
torná-las mais resistentes à degradação. 
Ambos destacam que ao agirem por uma 
variedade muito grande de mecanismos e 
desencadearem respostas imunológicas nos 
locais da infecção, os peptídeos ofereceriam 
vantagens em comparação a antibióticos 
tradicionais, que têm perdido eficácia contra 
micro-organismos resistentes.

Com aval e participação da UFABC o 
projeto teve patente depositada pelo MIT 
nos Estados Unidos, o que garante proteção 
de uso desse método quando alcançar 
estágio clínico de aplicação. O professor Vani 
Oliveira lembra que se trata de uma área de 
pesquisa muito dinâmica, na qual atuam 
como concorrentes grandes multinacionais 
e centros de pesquisa. Ele afirma que no 
patamar atual do estudo não há previsão 
para o uso comercial dos peptídeos como 
medicamentos antimicrobianos: “são 

Pesquisa molecular busca alternativa 
ao uso de antibióticos 

Imagem: https://chemistrycommunity.nature.com/users/10048-cesar-de-la-fuente/
posts/43137-structure-function-guided-exploration-of-the-antimicrobial-peptide-polybia-cp-
identifies-activity-determinants-and-generates-synthetic-therapeutic-candidates
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https://chemistrycommunity.nature.com/users/10048-cesar-de-la-fuente/posts/43137-structure-function-guided-exploration-of-the-antimicrobial-peptide-polybia-cp-identifies-activity-determinants-and-generates-synthetic-therapeutic-candidates


necessárias várias fases de desenvolvimento 
e toda a etapa pré-clínica de testes” - explica. 

A parceria entre as instituições surgiu 
por meio da Bolsa Estágio de Pesquisa no 
Exterior (BEPE) concedida pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP) a Marcelo. A síntese de 
alguns peptídeos e o começo dos testes 
biológicos em algumas cepas bacterianas 
foram realizados na UFABC.  A síntese de 
outras gerações de análogos, testes tóxicos 
e antimicrobianos — incluindo testes em 
animais — e análise estrutural ocorreram nos 
laboratórios do Synthetic Biology Group do 
MIT e do Broad Institute (Harvard-MIT).

Mais informações estão disponíveis no 
artigo publicado na Nature (https://www.
nature.com/articles/s42003-018-0224-2) e no 
Blog da Revista (https://chemistrycommunity.
nature.com/users/10048-cesar-de-la-fuente/
posts/43137-structure-function-guided-
exploration-of-the-antimicrobial-peptide-
polybia-cp-identifies-activity-determinants-
and-generates-synthetic-therapeutic-
candidates).

https://www.nature.com/articles/s42003-018-0224-
2/figures/1

https://www.nature.com/articles/s42003-018-0224-2/
figures/2

https://www.nature.com/articles/s42003-018-0224-2/
figures/6
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Assessoria de Comunicação e Imprensa

https://www.nature.com/articles/s42003-018-0224-2/figures/1
https://www.nature.com/articles/s42003-018-0224-2/figures/2
https://www.nature.com/articles/s42003-018-0224-2/figures/6
https://www.nature.com/articles/s42003-018-0224-2
https://chemistrycommunity.nature.com/users/10048-cesar-de-la-fuente/posts/43137-structure-function-guided-exploration-of-the-antimicrobial-peptide-polybia-cp-identifies-activity-determinants-and-generates-synthetic-therapeutic-candidates


O acordo trará 
recursos para o 

desenvolvimento de 
um projeto nos dois campi da Universidade, 
que inclui a instalação de usina fotovoltaica 
e troca de lâmpadas com investimento em 
torno de R$ 5,5 milhões, além de atividades 
de pesquisa e desenvolvimento que 
contarão com mais cerca de R$ 2 milhões. 
O financiamento tem como origem um 
convênio entre UFABC e Enel, no qual a 
operadora do serviço de energia local fica 
responsável pelos recursos financeiros, 
como participante do Projeto Prioritário 
de Eficiência Energética e Estratégico 
de Pesquisa e Desenvolvimento (2016): 
Eficiência Energética e Minigeração em 
Instituições Públicas de Educação Superior. 
A proposta da UFABC foi aprovada no 
Programa em 2017 e a instalação dos 
equipamentos está prevista para começar no 
primeiro quadrimestre deste ano, com prazo 
de execução até outubro de 2020. 

De acordo com a coordenadora geral do 
projeto, professora Patricia Teixeira Leite 
Asano, a expectativa é que a eletricidade 
produzida pelo sistema fotovoltaico, a 
substituição de lâmpadas fluorescentes 
por de LED e o reforço de campanhas de 
conscientização devem gerar economia anual 
de 15% no consumo de energia da UFABC. 
Ela conta que, no campo científico, haverá 
estudos em três frentes: influência dos 
microclimas de Santo André e São Bernardo 
na geração de energia elétrica, relação da 

configuração dos telhados que receberão 
os módulos com o desempenho da usina e 
impacto qualitativo da geração fotovoltaica 
na rede elétrica. “Os estudos associados ao 
projeto se concentrarão no ramo de geração 
distribuída fotovoltaica e haverá oferta de 
cinco bolsas de mestrado, uma de doutorado 
e uma de pós-doutorado dentro do programa 
de Pós-Graduação em Energia da UFABC” — 
revela a coordenadora.

O professor Ricardo da Silva Benedito, 
coordenador técnico do trabalho, conta 
que a viabilidade do projeto tem base em 
experiências de geração fotovoltaica e 
eficiência energética em funcionamento 
no Brasil e no mundo. Ele lembra que um 
modelo desse sistema foi instalado na 
cobertura da Torre 1 do Campus Santo André 
em 2016, como parte de um projeto de 
pesquisa que estava sob sua supervisão. Essa 
experiência confirmou o potencial técnico 
das edificações da UFABC para instalação 
dos equipamentos necessários à captação da 
radiação solar. 

Os dois coordenadores esperam que 
a instalação da usina represente uma 
oportunidade de mostrar à sociedade e à 
indústria uma referência de projetos que 
podem contribuir para o desenvolvimento 
local e nacional. Para eles, o resultado 
positivo não será apenas financeiro com a 
redução de gastos — o custo médio mensal 
com a conta de energia da Universidade 
foi de aproximadamente R$ 372 mil em 
2018, até novembro. Ambos afirmam 

Parceria entre UFABC 
e Enel viabiliza 
projeto para converter 
radiação solar em 
energia elétrica
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que a instalação também propiciará a alunos de 
graduação e pós-graduação oportunidades únicas 
de aprendizado e experiências no setor de Energia. 

O desenvolvimento do projeto terá também 
a participação da Prefeitura Universitária e 
da Superintendência de Obras da UFABC, de 
engenheiros da Enel e da empresa responsável 
pela instalação da usina. As atividades de pesquisa 
e desenvolvimento contarão com a atuação de 
docentes do Centro de Engenharia, Modelagem e 
Ciências Sociais Aplicadas da Universidade.

Assessoria de Comunicação e Imprensa

A usina fotovoltaica converte 
a radiação solar incidente em 
eletricidade por meio da absorção 
de parte dos fótons do espectro 
eletromagnético do sol, que penetram 
no material semicondutor dos 
módulos fotovoltaicos instalados 
nas edificações, gerando portadores 
de carga (elétrons e lacunas). Um 
campo elétrico, criado artificialmente 
no interior do semicondutor por 
meio de um sofisticado processo de 
dopagem prévia do material, separa 
esses portadores de cargas de sinais 
opostos: elétrons se acumulam em 
uma das faces da célula fotovoltaica 
e lacunas (ausência de elétrons) se 
acomodam na outra face, o que gera 
uma tensão elétrica.

Em dias ensolarados, os módulos 
instalados na UFABC entregarão uma 
tensão contínua de aproximadamente 
600 volts, que posteriormente será 
convertida em tensão alternada de 
220 volts para ser compatível com a 
rede elétrica local. A energia produzida 
pelo sistema fotovoltaico em cada 
um dos dez pontos de conexão da 
usina alimentará os equipamentos 
ligados na respectiva rede. A usina 
será totalmente interligada com o 
sistema pré-existente e os arranjos 
fotovoltaicos ficarão nas coberturas 
das três torres do Bloco A, no Bloco B 
e no Ginásio do Campus Santo André, 
e nos prédios Alfa 1, Delta, Ômega, 
Restaurante Universitário e Biotério 
em São Bernardo do Campo. 

Funcionamento
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Foi o que escreveu Pierre de Fermat, jurista 
e entusiasta matemático, na margem de seu 
exemplar do livro “Arithmetica”, de Diofanto. 
Na prática, o que o parágrafo acima quer 
dizer é que, para todo número natural n>2, 
a equação  não admite soluções inteiras 
não nulas. Além dessa nota, Fermat deixou 
muitas outras semelhantes nas margens do 
mesmo livro, que foi encontrado por seu 
filho Samuel de Fermat após a sua morte, 
em 1665. Com a posse de tal livro, Samuel 
providenciou a publicação de uma nova 
edição do livro de Diofanto com as notas de 
Fermat em um apêndice.

Após a publicação dessa nova edição, 
os resultados propostos por Fermat foram 
efetivamente demonstrados ou refutados, 
exceto o citado no primeiro parágrafo. Tal 
resultado ficou conhecido como “O último 
Teorema de Fermat” ou, de maneira mais 
adequada, “Conjectura de Fermat” (uma 
vez que a demonstração de tal resultado 
não era conhecida). Ao longo dos anos, 
muitos matemáticos renomados, como L. 
Euler, A. Legendre e J. Dirichlet, dentre 
outros, tentaram demonstrar tal conjectura, 
e eventualmente conseguiram alguns 
resultados parciais. Era intrigante como uma 

conjectura de formulação tão simples

 (qualquer aluno primário consegue 

entender o que o problema propõe) fosse tão 
difícil de ser demonstrada ou refutada. Essa 
história é bem conhecida; inclusive, é bem 
sabido que tal conjectura ficou sem solução 
por mais de 300 anos. Apenas em 1995, o 
matemático britânico A. Wiles conseguiu 
uma demonstração. Tal demonstração foi 
publicada no jornal “Annals of Mathematics”, 
em um artigo de 108 páginas, nas quais 
técnicas avançadas de Teoria Algébrica 
dos Números e Geometria Algébrica são 
utilizadas para atingir tal objetivo (técnicas 
essas que vão muito além das disponíveis ao 
alcance de Fermat). 

Um aspecto menos conhecido dessa 
história é que o ramo da matemática que 
se conhece hoje por Teoria Algébrica dos 
Números nasceu a partir das tentativas 
de demonstrações de tal conjectura. Mais 
precisamente, em 1847, o matemático 
francês G. Lamé anunciou uma “prova” da 
Conjectura de Fermat. Grosso modo, em sua 
suposta prova ele considerou hipotéticas 
soluções para a equação dadas por números 
complexos que são raízes de polinômios 
com coeficientes inteiros (conhecidos por 
“inteiros algébricos”). Tal prova foi refutada 
por J. Liouville, que detectou que a prova 
de Lamé dependeria da unicidade da 

O último Teorema de 
Fermat e a evolução 
da Teoria Algébrica 
dos Números

“É impossível para um cubo ser escrito como a soma de dois 
cubos ou uma quarta potência ser escrita como a soma de 
duas quartas potências, ou, em geral, para qualquer número 
que é uma potência maior do que a segunda, ser escrito 
como a soma de duas potências com o mesmo expoente. 
Descobri uma demonstração maravilhosa dessa proposição 
que, no entanto, não cabe nas margens deste livro.”

xn+yn≠ zn
n > 2   n inteiros   n ≠ 0

Pierre de Ferm
at
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fatoração de certos elementos no conjunto 
que continha as supostas soluções da 
equação. No mesmo ano, o matemático 
alemão E. Kummer contornou o problema 
da não unicidade de fatoração usando um 
conceito que mais tarde ficou conhecido 
como “número ideal”. Assim, ele conseguiu 
demonstrar parcialmente a conjectura: 
no caso em que o expoente n era uma 
potência de certa classe de números primos, 
chamados “primos regulares”.

Apesar de Kummer ter obtido uma solução 
parcial do problema enunciado por Fermat, 
as ferramentas por ele desenvolvidas 
revelaram-se poderosas e úteis para vários 
outros problemas matemáticos. Como 
consequência disso, temos que hoje a Teoria 
Algébrica dos Números é um dos mais 
prósperos ramos de pesquisa matemática. 
Suas aplicações vão desde a Geometria 
Algébrica à Análise.

Um exemplo de área de pesquisa que 
possui uma conexão muito íntima com a 
Teoria Algébrica dos números é a teoria de 
Curvas Algébricas sobre Corpos Finitos. 
Um corpo é uma estrutura formada por 

um conjunto não vazio munido de duas 
operações satisfazendo certas propriedades 
(os exemplos mais conhecidos de corpos são 
os conjuntos dos números racionais, reais e 
complexos). Um corpo finito é um corpo no 
qual o tal conjunto não vazio é finito.  Por sua 
vez, de maneira geral, uma curva algébrica 
é um conjunto formado por soluções de 
um sistema de equações polinomiais 
satisfazendo determinadas propriedades. 
Atualmente, o estudo de curvas algébricas 
sobre corpos finitos é de grande importância 
por conta da sua gama de aplicações, 
como a teoria de códigos corretores de 
erros e criptografia (ver a edição anterior do 
PesquisABC). Muitos dos principais centros 
e institutos de pesquisa do mundo contam 
com pesquisas ativas nessa área. Inclusive, 
essa é a área de especialidade deste que vos 
escreve. 

Prof. Dr. Nazar Arakelian
Centro de Matemática, Computação e Cognição

Referência:

I.Stewart, D. Tall, Algebraic Number Theory and Fermat’s 

Last Theorem, Third Edition, A K Peters (2002).

E. Kum
m

er
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Quando olhamos o céu à noite e vemos 
milhares de estrelas, temos a impressão de que 
todos aqueles pontos brilhantes estão fixos na 
abóbada celeste. Entretanto, essa é mais uma 
das ilusões que o cosmos nos impõe, pois, na 
verdade, todos os corpos celestes – as estrelas, 
inclusive – estão em movimento.

Isso ocorre porque, devido às forças 
gravitacionais, é impossível um objeto estar 
parado no espaço. Todos os corpos do 
firmamento estão em uma órbita – o que coloca 
em dúvida a própria palavra ‘firmamento’. Para 
os antigos gregos, que acreditavam em uma 
esfera de estrelas fixas, esse raciocínio seria uma 
heresia. Hoje sabemos, contudo, que essa é uma 
realidade física inquestionável.

Devido às imensas distâncias em que as 
estrelas se encontram, temos a impressão de 
que não há movimento algum, sendo necessário 
usar técnicas especiais para podermos medir 
o movimento das estrelas. Atualmente, duas 
técnicas são utilizadas: espectroscopia e 
medidas de posição de alta precisão.

A espectroscopia permite-nos medir a 
velocidade radial de uma estrela. Essa grandeza 
indica se a estrela está se movendo diretamente 
para nós (Sistema Solar) ou longe de nós. A 
propriedade utilizada é o efeito Doppler, que 
estabelece uma relação entre frequência emitida 
e velocidade. Como exemplo, imaginemos um 
espectador em uma corrida de carros. Ao se 
aproximarem, os motores dos veículos parecem 
ter um som agudo e, ao se afastarem, o som 
fica grave. Esse mesmo efeito acontece com 
as estrelas, mas, em vez do som, utiliza-se a 
luz. Assim, a diferença de frequência de uma 

dada linha espectral deslocada para o vermelho 
(redshift) indica que a estrela está se afastando. 
Por outro lado, se a linha estiver deslocada para 
o azul (blueshift), a estrela está se aproximando. 
Essa medida recebe o nome de velocidade radial.

A outra técnica é mais simples de 
compreender, pois depende de medidas da 
posição da estrela em dois momentos distintos. 
A relação entre o deslocamento observado e 
o intervalo de tempo entre as medidas nos dá, 
diretamente, a velocidade com que a estrela 
se desloca sobre a esfera de fundo do espaço. 
Evidentemente, quanto mais precisa for a medida 
das posições, mais preciso será o resultado final, 
o que justifica o uso de telescópios poderosos 
e instrumentos astronômicos em satélites 
artificiais. Por questões históricas, essa medida 
recebe o nome de movimento próprio.

Como se mede a velocidade das estrelas?

Efeito Doppler aplicado à luz das estrelas

A composição dessas duas componentes, 
velocidade radial e movimento próprio, resulta 
na velocidade total da estrela, que tem as 
características de um vetor: módulo, direção e 
sentido.

E, finalmente, por que medir as velocidades 
das estrelas? O principal interesse está nos 
estudos da dinâmica dos corpos celestes. A partir 
do movimento das estrelas próximas, podemos 
determinar o deslocamento do próprio Sol (que 
orbita o centro da Galáxia a 220 km/s), descobrir 
a presença de planetas ao redor de estrelas 
distantes, estimar a velocidade de rotação do 
plano galáctico, a rotação de outras galáxias etc.

Assim, apesar das distâncias, a própria luz que 
as estrelas nos enviam acaba por revelar alguns 
dos segredos da natureza.

Prof. Dr. Annibal Hetem Junior 
Centro de Engenharia, Modelagem e

 Ciências Sociais Aplicadas

Movimento próprio da Estrela de Barnard nos 
últimos 60 anos 

http://blogs.discovermagazine.com/
badastronomy/2010/06/22/runaway-star-2/#.XBOskotKhQI

http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2010/06/22/runaway-star-2/#.XBOskotKhQI
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