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Objetivos 

Os principais objetivos traçados para este projeto, visando à criação de espaço para 

pesquisa científica, o apoio à formação de recursos humanos de alto nível, vinculado a 

projetos conjuntos de pesquisa de média e longa duração, são os seguintes: 

 

 Objetivos Estratégicos: 

 Consolidar as linhas de pesquisa criadas em Astronomia; 

 Apoiar as ações da Especialização em Astronomia; 

 Atrair jovens pesquisadores astrônomos para o estado da Bahia; 

 Apoiar criação da Pós-Graduação Senso Estrito em Astronomia; 

 Formar e aperfeiçoar docentes e pesquisadores, bem como de estudantes de 

pós-graduação; 

 Estreitar o relacionamento da UEFS com outras instituições de pesquisa em 

Astronomia desenvolvendo projetos conjuntos de cooperação científica; 

 Implantar um caráter inovador para as pesquisas astronômicas conduzidas 

na região Nordeste, sob o ponto de vista da astronomia óptica observacional; 

 Ajudar no desenvolvimento científico e tecnológico para a Região Nordeste; 

 Contribuir para a superação da desigualdade regional científica ; 

 Objetivos Técnicos: 

 Discutir possíveis adaptações que possam aumentar a “performance” 

observacional dos instrumentos disponíveis para as observações; 

 Pesquisar a longo prazo um sítio ótimo para alocar os telescópios; 

 Otimização das técnicas de processamento de dados astronômicos. 

 Objetivos Científicos: 

 Determinar propriedades físicas de estrelas variáveis; 

 Estudar propriedades estatísticas de séries temporais de fontes astrofísicas; 

Resumo 

As estrelas variáveis são objetos de constantes estudos tendo em vista que suas 

características de variabilidade estão invariavelmente associadas à propriedades físicas 

destes objetos. Estudar suas propriedades permite a inferência de parâmetros como massa, 

raio, processo de transferência de matéria, dentre outras inumeráveis quantidades. 

Neste trabalho são propostos das propriedades astrofísicas de sistemas binários de raios-x 

(SBRX), variáveis cataclísmicas (VC), estrelas simbióticas (ES) e outros tipos de estrelas 

variáveis. Os projetos propostos são todos baseados em resultados de observações 

fotométricas e espectrocópicas  nas bandas de raios-x, gama, óptico e infravermelho.      

Estudos nas bandas ópticas e infravermelho serão realizados a partir de observações 

ópticas feitas no Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA) e dados disponíveis em bancos 

de dados públicos. Fazem parte do banco de dados disponíveis na banda óptica 

observações de fotometria BVRI, no infravermelho fotometria nas bandas JHK. 

O principal alvo de estudo será o SBRX GX1+4/V2116 Ophiuchi. Os resultados dessas 

observações se destinam a inferir  propriedades físicas tais como o período orbital, período 

de pulsação da estrela de nêutrons ou anã branca, massa das estrelas, estrutura e 

comportamento do disco de acréscimo, natureza da contrapartida óptica e propriedades 

espectroscópicas. 



Resultados de observações no infravermelho serão também usados para identificação e 

caracterização das contrapartidas ópticas de sistemas estelares em regiões de alta 

absorção interestelar. As observações no infravermelho representam um dos primeiros 

resultados nesta região do espectro obtidos no Brasil. 

As observações de fotometria JH no infravermelho foram direcionadas para a associação 

estelar na região próxima da estrela ER Eridani. 

Foram observados ~200 objetos pertencentes a esta associação. Além da caracterização 

fotométrica das fontes pertencentes  a associação estelar, estão presentes no campo das 

imagens um grande número de galáxias e fontes estelares possivelmente não 

caracterizadas. Também estão disponíveis resultados de observações fotométricas de 

SBRX. e novas ópticas nas bandas JHK. 

Outra fonte de informação a ser usada são os dados astronômicos nas bandas de raios-X e 

gama constantes nos bancos de dados públicos dos observatórios orbitais Rossi XTE,  

Compton GRO, ROSAT e Chandra. Estas observações em altas energias (raios-x e gama) 

são importantes na medida que elas fornecem informações sobre os processos físicos 

associados com a estrela compacta (estrela de nêutrons ou buraco negro) associada ao 

SBRX. 

Será feito um levantamento de dados em bancos dos surveys SLOAN Digital Sky Survey, 

USNO  e 2MASS. 

Serão realizadas também observações no visível em telescópios de pequeno porte, nas 

quais poderão ser obtidas series temporais fotométricas onde serão realizadas análises das 

propriedades estatísticas e temporais dos objetos observados. 

Dentre os resultados esperados espera-se o acompanhamento de transições de estados 

em sistemas variáveis, identificação de eclipses, detecção de erupções e levantamento de 

propriedades estatísticas de curvas de luz e classificação de objetos. 

 


