




dição da hora certa mundial,
formada por mais de 200 re-
lógios atômicos de 30 países.
Eles compõem a chamada
Hora Atômica Internacional
(TAl, da sigla em francês),
instituída em 1972. O Brasil
participa desse grupo com o
relógio atômico do Observa-
tório Nacional (ON), no Rio
de Janeiro, um equipamento
adquirido no exterior. Na
América do Sul, além do ON,
existem apenas dois outros
na Argentina.

"O nosso foi integral-
mente desenvolvido aqui",
conta Mônica. O pedido de
inclusão desse relógio na ho-
ra mundial será feito à Agên-
cia Internacional de Pesos e
Medidas (BIPM, da sigla em
francês), localizado em Se-
vre, na França. Esse instituto
controla também o Tempo
Universal Coordenado (UTC
no inglês), a hora oficial do
mundo, que tem diferenças
em relação à TAl em cerca
de 0,9 segundo, por ano,
para mais ou para menos
devido à rotação irregular da
Terra. A UTC - atual suces-
sora do Tempo Médio Gre-
enwich (GMT), que media a
hora mundial desde 1884 - segue o tem-
po dessa rotação e, em alguns anos, é
ajustada com a TALs:de vários relógios de

todo o mundo para marcar
a hora certa pode parecer
desnecessário dado a pre-
cisão desses equipamen-

tos. Porém, aspectos como temperatu-
ra, pressão atmosférica e ruídos podem
influenciar na freqüência emitida por
esses relógios, hoje, baseada na pulsação
do césio 133, elemento desprovido de
qualquer radiação nociva. O césio foi o
padrão escolhido, em 1967, durante a
l3a Conferência Mundial de Pesos e
Medidas. Ele é definido pela duração de
9.192.631.770 períodos de oscilação da
radiação necessária para transição en-
tre dois níveis do estado fundamental
do átomo de césio 133. Isso significa
que é necessária uma perturbação nos
elétrons desse elemento para a emissão
da freqüência-padrão.
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O césio serve como referência" não
só para marcar as horas, mas como pa-
drão de pulsos elétricos. Ele tem uma
freqüência estável, gerando um sinal
elétrico repetitivo. Dessa forma, a uni-
dade tempo também é usada para de-
terminar, por exemplo, o metro. Hoje,
um metro é o comprimento do trajeto
percorrido pela luz no vácuo, durante o
intervalo de tempo de 1 segundo divi-
dido por 299.792.458 partes. Tamanha
precisão necessita de equipamentos
igualmente precisos que hoje - em mo-
delos comerciais - estão nas empresas
de telefonia, de transmissão de sinais de
televisão e nos satélites.

Ligações rápidas - Nas telecomunica-
ções, por exemplo, o relógio atômico é
imprescindível desde a implantação de
uma nova técnica de transmissão de da-
dos, a SDH (sigla em inglês para Hierar-
quia Digital Síncrona), usada nas comu-
nicações via fibra óptica. Essa técnica
funciona com fluxos de transmissão

Primeiro do Brasil, o relógio
térmico poderá participar
da composição da Hora
Atômica Internacional

muito rápidos e direcionam
as ligações, numa grande re-
de, em frações de segundo.
A navegação também ga-
nhou muito com os relógios
atômicos. Navios, barcos,
aviões, grupos de pessoas em
locais ermos adotam o GPS,
o sistema de posicionamento
global, para localização. Ele
é composto por 24 satéli-
tes que orbitam o planeta,
sendo três suficientes para o
receptor na Terra decodifi-
car e informar as coordena-
das (latitude e longitude).
"Sabendo a hora que entrou
cada sinal e de onde veio, o
receptor determina a posi-
ção porque calcula há quan-
to tempo o satélite emitiu o
sinal e quanto tempo ele le-
vou para chegar ao solo", ex-
plica o professor Flávio Cal-
das da Cruz, do Instituto de
Física (IF) da Unicamp. "Esse
tempo é informado pelo re-
lógio atômico instalado den-
tro dos satélites."

Embora de uso corrente, os relógios
atômicos, assim como os de pulso, es-
tão em constante evolução. No caso dos
atômicos, o laser é o caminho. O primei-
ro construído no Brasil, em São Carlos,
é um relógio atômico a feixe térmico e
começou a ser idealizado em 1997 den-
tro de uma sala especial, toda blindada,
com paredes recheadas de isopor e ou-
tros materiais isolantes de ruídos. Ele
mantém a estabilidade de ressonância,
em relação ao césio, em 10-11, ou seja,
além de medir a fração do segundo com
até 11 casas, na ordem do picosegundo
(um bilhão de vezes menor que o segun-
do), levaria 31 bilhões de anos para que
atrase um segundo. Essa marca é muito
próxima à do relógio atômico comer-
cial, que é de 10-12. "A pesquisa cientí-
fica busca relógios que determinem
a freqüência de ressonância do césio
(aqueles 9.192.631.770 de oscilações)
com mais precisão': diz Mônica.

A estabilidade da freqüência do cé-
sio no relógio a feixe térmico começa



com os átomos sendo lançados de um
forno para uma cavidade (câmara), on-
de eles recebem feixes de laser infraver-
melho, portanto, abaixo do espectro vi-
sível. Lá, eles interagem com a radiação
de 9.192.631.770 gigahertz (GHz) ge-
rada por um sintetizado r de microondas
e um oscilado r de quartzo. Nessa câma-
ra ocorre o rearranjo dos elétrons do
átomo. Com isso, eles absorvem a ener-
gia dos lasere passam a emitir fótons, que
são transformados em corrente elétri-
ca e a freqüência medida por softwares.
Nessa medição verifica-se se a freqüên-
cia gerada no sintetiza dor de microon-
das está correta, ressonante com o cé-
sio, ou necessita de correções.

O outro relógio atômico que está
em desenvolvimento em São Carlos,
chamado de relógio atômico tipo chafa-

riz, que usa átomos frios, é considerado
uma evolução do primeiro. Ao contrá-
rio do anterior, que funciona de forma
horizontal, nesse os átomos são jogados
para cima, como se fosse um chafariz,
dentro de um cilindro metálico. Ao su-
bir, os átomos passam por uma cavida-
de, chegam ao ápice e descem.

Durante a descida, eles
passam novamepte pela
mesma cavidade alimen-
tada por um gerador de
microondas que fornece

a radiação ressonante com a transição
do césio e finalmente interagem com os
feixes lasers de detecção na região mais
baixa do relógio. Nesse caso, a interação
dos átomos dentro da cavidade é maior,
permitindo determinar a freqüência de

OS PROJETOS

Relógio Atômico de Feixe
Térmico e Relógio Atômico
de Átomos a Frio

MODALIDADE
Centro de Óptica e Fotônica
(Cepof), São Carlos

COORDENADOR
VANDERLEI SALVADOR BAGNATO -
Instituto de Física da USp, São Carlos

INVESTIMENTO
R$ 50.000,00 e US$ 70.000,00

Relógio Atômico Óptico de Cálcio

MODALIDADES
Centro de Óptica e Fotônica
(Cepof), Campinas, e Linha regular
de auxílio à pesquisa

COORDENADOR DO PROJETO
FLÁVIO CALDAS DA CRUZ -

Instituto de Física da Unicamp

INVESTIMENTO
R$ 140.311)8 e US$ 145.778J4

Relógio atômico de cálcio
na Unicamp: terceiro
construido no mundo, mais
preciso que o de césio

ressonância do césio com mais
precisão. "Esse relógio foi to-
talmente produzido no Brasil,
inclusive o projeto. Com isso,
nosso grupo dominou todas as
etapas, da idealização à técnica
de construção", diz Mônica.

Tanto o relógio chafariz co-
mo o de feixe térmico não são
produzidos comercialmente. Na-
queles que estão no mercado,
ímãs fazem o papel de seleciona-
dor e detecto r de átomos de césio
no lugar do laser. Por isso, esses
equipamentos também necessi-
tam de salas blindadas, longe de
qualquer tipo de interferência.

Laser vermelho - Em Campinas, os pes-
quisadores do Cepof trabalham no que
poderá ser a nova geração de relógios
atômicos. Ao contrário dos equipamen-
tos baseados em transições dos átomos
do césio 133, eles utilzam o cálcio. Esse
elemento químico oscila quando detec-
tado e mantido por um laser específi-
co, na cor vermelha, em 456.000 (GHz),
muito mais rápido que o césio em 9
GHz. O que ele faz é a transferência da
pulsação do laser vermelho para outro
laser, agora policromático, transferindo
os tons de repetição para um circuito
eletrônico que irá contar as oscilações e
pulsos. Com a oscilação dos átomos de
cálcio excitados pelo laser, tem-se um
ganho de várias ordens de grandeza na
precisão. "É muito rápido e obtemos uma
contagem de tempo repetitiva e estável':
conta Cruz. A precisão dele vai a 10-17,

na ordem dos fentosegundos (um segun-
do dividido em trilhões) ou um núme-
ro que tem mais 15 algarismos após os
dois dígitos do segundo mostrados nos
relógios de pulso digitais.

Quando ficar pronto, em meados
deste ano, o relógio atômico de cálcio do
IF da Unicamp será o terceiro do mun-
do. Atualmente, existem dois em funcio-
namento, um produzido em 2001 no
National Bureau of Standards (NIST),
o instituto de metrologia norte-ameri-
cano, e outro em 2002, no Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB), o insti-
tuto de metrologia da Alemanha. •
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