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ofereceu sinceridade e apoio; aos querido Osvaldo Souza, Gabriel Barros e Jeferson Felix
que acompanharam em grande parte da minha vida acadêmica, companheiros também de
observações em Valinhos e de aventuras no grupo Sputnik; Thiago Monfredini com quem

desenvolvi uma amizade verdadeira, que foi além das observações no ROI (e além dos
masers!) e Fran Lima com quem aprendi muito sobre amizade, convivência, desabafos,
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base mais firme.

Esta dissertação foi escrita em LATEX com a classe IAGTESE, para teses e dissertações do IAG.
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