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USP vai ganhar o primeiro Laboratório
de Astrobiologia do Hemisfério Sul

Instalado em Valinhos, o centro multidisciplinar vai 
estudar a origem da vida na Terra e em outros planetasA Universidade de São Paulo (USP) 

abrigará até o final do ano o pri-
meiro Laboratório de Astrobiologia 

do Hemisfério Sul. O centro de estudos bra-
sileiro está sendo instalado em Valinhos, no 
Observatório Abrahão de Moraes, ligado ao 
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas (IAG) da USP. A previsão é que 
comece a funcionar em 2010. Orçado em  
R$ 1 milhão, o laboratório recebeu finan-
ciamento federal do recém-criado Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia do Espaço. 

Será usado pela comunidade científica 
brasileira e internacional para achar respostas 
para as três principais questões da Astrobio-
logia: Como a vida surgiu e evoluiu no nosso 
planeta? Existe vida fora da Terra? Qual o futu-
ro da vida aqui e nos outros corpos celestes? De 
perfil multidisciplinar, a Astro biologia envolve 
conceitos de Astro nomia, Biologia Molecular, 
Química, Me  teo rologia, Geo     física e Geologia. 
Os estudos são realizados a partir de cálculos 
teóricos e grande parte dos dados obtidos virá 
da câmara simuladora de am bientes, o princi-
pal equipamento do novo labo ratório.

A câmara de simulação planetária do 
laboratório será revestida de aço inox e é capaz 
de reproduzir condições e ambientes extra-
terrestres. O equipamento é projetado para 
analisar parâmetros de temperatura, pres-
são, composição gasosa e fluxo de radiação, 
entre outros. Permite, também, avaliações em 
tempo real das pesquisas em andamento.

Extraterrestres – Segundo Douglas 
Galante, pesquisador do IAG, muitos expe-

também laboratórios de apoio de Química e 
Biologia, ambos com infraestrutura e equi-
pamentos de informática adequados para a 
pesquisa teórico-experimental.

Para a ciência, vida extraterrestre sig-
nifica a capacidade de um organismo qual-
quer, mesmo microscópico, sobreviver em 
meteoritos, planetas como Marte ou ainda 
em outros corpos celestes. Essas formas de 
vida podem ter surgido em processos total-
mente independentes dos da Terra, ou ainda 
possuir origem comum, viajando no espaço 
e chegando aos planetas, no fenômeno 
conhecido por panspermia.

Da mesma forma, a vida na Terra pode 
ser fruto de outro planeta ou pode ter-se 
originado a partir de precursores formados 
no ambiente espacial. Moléculas orgânicas 
como aminoácidos, já encontradas no meio 
interestelar, em meteoros e cometas, podem 
ter chegado à Terra, participando do surgi-
mento da vida há bilhões de anos. 

Rogério Silveira 
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Os programas Ler e Escrever e São Paulo 
Faz Escola, elaborados pela Secretaria Esta dual 
da Educação, poderão chegar aos alunos da 
rede municipal de ensino. Isso será possível 
graças à abertura de convênio entre o Estado 
e os municípios. Com a parceria, as prefeituras 
poderão adotar a proposta curricular do Estado 
e dos cadernos do professor e do aluno. Esse 
material poderá ser impresso pelas cidades 
parceiras e utilizado nas salas de aula. As cida-
des interessadas em assinar parceria devem 
procurar a Diretoria de Ensino de sua região. 

A iniciativa também propõe desenvol-
vimento de ações educacionais conjuntas 

Um lugar para ver estrelas
Criado em 1972, em uma área verde e 

preservada de 450 mil metros quadrados, o 
Observatório Abrahão de Moraes começou 
a perder potencial científico duas décadas 
depois. O motivo foi o crescimento da ilumi-
nação e a urbanização de Vinhedo, local por 
onde se chega ao centro de Valinhos, cidade 
em que está instalado. Em 1995, um dos 
telescópios foi automatizado e pesquisas de 
alto nível puderam voltar a ser realizadas. 
Hoje, o observatório possui três equipamen-
tos para observação: o Obelix, o Argus e o 
Prometeu. A inovação permitiu transformar 
o local em centro de divulgação científica 
permanente para grupos de até 40 estudan-
tes do ensino médio e fundamental.

A visita pode ser diurna ou noturna e 
todas as atividades oferecidas pelo obser-
vatório são gratuitas. O agendamento dos 
grupos é feito pelo telefone (19) 3886-4439. 
No ano passado, 1,8 mil alunos conheceram 

o local. Além da visitação, a escola interes-
sada pode também operar pela internet os 
telescópios e assim propor atividades ligadas 
à observação astronômica. 

entre as duas redes de ensino para melho-
rar a qualidade de ensino. O Ler e Escrever, 
voltado aos alunos de 1ª a 4ª série, oferece 
materiais para educadores e alunos e requer 
a adoção de um segundo professor em sala 
de aula. Já o São Paulo Faz Escola é respon-
sável pela elaboração de currículo unificado 
para toda a rede e pelos cadernos do pro-
fessor e do aluno, distribuídos nas escolas 
estaduais. O programa abre a possibilidade 
de a comunidade escolar enviar sugestões e 
participar da elaboração do currículo.
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Municípios podem aderir ao Ler 
e Escrever e São Paulo Faz Escola

rimentos do laboratório serão feitos com os 
extremófilos – micro-organismos capazes de 
sobreviver em condições ambientais extremas, 
como a ausência de luz solar, exposição a radia-
ção, sal, níveis muito altos e baixos de pressão, 
temperatura, água e oxigênio. “Essas caracte-
rísticas fazem deles bons modelos para pesqui-
sas com organismos extraterrestres”, explica. O 
pesquisador informa que o laboratório também 
investigará outros temas, como reações quími-
cas ocorridas em gelos de cometas e a penetra-
ção de radiação em diversos tipos de solo.

A instalação do laboratório ocorrerá em 
duas etapas: na primeira, serão aproveitadas 
as atuais instalações do observatório. Na 
seguinte, será erguido o edifício próprio do 

centro de pesquisa. O prédio será construí-
do numa área de 625 metros quadrados e 
o projeto prevê incluir soluções para o con-
sumo sustentável de água e de eletricidade. 
Quando estiver finalizado, o centro abrigará 

O observatório tem três telescópios
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Galante (em pé) mostra futuras instalações do laboratório à comunidade científica

Escolas públicas e particulares podem agendar observação astronômica gratuita pelo telefone

SEÇÃO I


