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Uma outra perspetiva sobre medições
de paralaxe estelar em Astronomia
Traduzido por Pedro Augusto.
As medições de paralaxe são um dos primeiros degraus da escada de distâncias cósmica – a
rede de métodos para a medição de distâncias em Astronomia. Cada um destes métodos é
válido para uma gama de distâncias, sendo os métodos para as maiores distâncias calibrados
pelos métodos para as mais próximas. As medições de paralaxe são um degrau fundamental
na escada de distâncias: fornecem aos astrónomos as distâncias das cerca de cem mil estrelas
mais próximas. A calibração das medições de estrelas e galáxias mais distantes depende
destas medições de paralaxe.
A capacidade de saber as distâncias às estrelas mais próximas e de determinar a quantidade
de luz que emitem foi um passo-chave na compreensão das propriedades físicas das estrelas e
das respetivas constituição interna e fonte de energia. Contudo, as distâncias às estrelas são
tão vastas que a precisão necessária para a determinação das paralaxes estelares estava fora
do alcance dos astrónomos até meados do século XIX. E, mesmo assim, a linha-de-base (a
distância entre as posições de duas observações) tem de ser extremamente grande. As
distâncias sobre a Terra eram significativamente pequenas demais, pelo que os astrónomos
começaram a fazer observações com intervalos de meio ano, correspondendo a uma mudança
de localização de 300 milhões de quilómetros.
A primeira medição de paralaxe estelar que foi aceite, de forma geral, foi feita por Friedrich
Wilhelm Bessel em 1838. Esta foi logo seguida por medições mais precisas, com um salto em
precisão no início do século XX, devido ao advento da astrofotografia. O padrão dourado
atual foi estabelecido pela missão espacial Hipparcos, da ESA, baseando-se em medições
feitas entre 1989 e 1993 que resultaram num catálogo de 100 000 paralaxes estelares com
precisões melhores do que um mili-segundo de arco, ou seja, cerca de 3.6 milionésimos de
grau. Este é o ângulo correspondente à dimensão de um astronauta a fazer banhos de Sol na
Lua, visto por um observador na Terra.
Os dados do Hipparcos vão ser substituídos pelos resultados da atual missão Gaia, da ESA,
lançada no final de 2013. O objetivo principal da missão é determinar as posições e as
paralaxes de um bilião de estrelas com uma precisão sem precedentes, alargando estimativas
de distância com uma precisão de 10 por cento tão longe quanto o centro da Nossa Galáxia,
chegando a precisões de paralaxe da ordem dos 20 micro-segundos de arco para as estrelas
mais brilhantes, ainda incluindo estrelas com brilhos de apenas 1/600 dos das estrelas mais
fracas visíveis a olho nú.
Uma visão geral da evolução na precisão das medições de paralaxe é apresentada na figura 1.
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Figura 1: Alterações na precisão das medições de paralaxe ao longo do tempo. Os valores
dentro de parênteses são o número de estrelas observadas num dado rastreio. A imagem é
cortesia de Markus Pössel
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