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APRESENTAÇÃO 

 



1. Introdução 

 É inegável o fascínio que despertam os segredos dos céus. Observar o 

cosmos, desde os primórdios da raça humana, tem se tornado fonte de infinito 

encanto. O Sol, os planetas e as mais variadas estrelas e corpos celestes são 

exemplos da riqueza que encontramos no cosmos. Na figura 1 apresentamos a 

Nebulosa de Órion e a Estrela Rigel. 

 Além de toda a beleza e encanto, o estudo dos fenômenos celestes tem sido 

de vital importância para o desenvolvimento da civilização. Do surgimento da 

agricultura às viagens espaciais, o conhecimento produzido pela astronomia e suas 

áreas de estudo tem influenciado diretamente o destino da humanidade. 

Dos objetos que vemos nos céus todas as noites certamente um dos que 

mais despertam curiosidade e encanto são as estrelas. Observam-se os mais 

variados tipos delas, com diferentes cores, tamanhos e brilhos. 

 Com o desenvolvimento dos instrumentos de observação e dos 

conhecimentos científicos descobrimos cada vez mais os segredos escondidos nas 

estrelas, como a forma com que produzem energia, como surgem e se desenvolvem 

e até mesmo que muitas delas possuem planetas que as orbitam, e que 

possivelmente abrigam formas de vida extraterrestre. 

 Neste trabalho propomos um estudo das características das estrelas. Para 

isso, utilizaremos um telescópio de maneira remota, e obteremos imagens para 

serem analisadas como faz um astrônomo profissional.  

 Você deve planejar passo a passo sua pesquisa, e no final divulgar seus 

resultados como faz um cientista. Para isso, conte com a orientação de seu 

professor. Então vamos lá, desvendar os segredos das estrelas. 

 

2. Planejamento 

  Antes de iniciar a pesquisa, devemos planejá-la. Definir os objetivos, a 

hipótese a ser testada e a metodologia. Existem vários modelos de planos de 



pesquisa que podem ser encontrados na internet. Abaixo sugerimos uma estrutura 

de plano com os principais itens. 

1 - Introdução e justificativa  deve-se introduzir brevemente o tema a ser 

trabalhado, o que se pretende com a pesquisa, mencionar contexto social e histórico 

e defender a importância da pesquisa, mostrar o quanto é relevante e que vale a 

pena trabalhar nela. 

2 - Problema  descrever qual a situação que gera a necessidade da pesquisa ser 

desenvolvida. É o que o trabalho se dispõe a resolver, solucionar. É o problema que 

gera as questões que serão respondidas pela pesquisa. 

3 - Hipótese  é a solução proposta para o problema. É o que se deseja comprovar, 

o que o trabalho propõe para solucionar efetivamente o problema delimitado. 

4 - Objetivos  refere-se ao que se deseja alcançar com a realização da pesquisa. 

5 - Revisão bibliográfica  o pesquisador precisa localizar, revisar e definir as fontes 

bibliográficas de onde obterá o conhecimento teórico necessário para apoiar a 

pesquisa. É necessário utilizar material com reconhecida credibilidade, como artigos 

científicos, legislação, bibliotecas digitais, web sites de observatórios, normas 

técnicas, entre outros. 

6 -  Metodologia  é uma das principais partes de um plano de pesquisa. Aqui se 

deve prever o que será feito em cada etapa da pesquisa, envolvendo o estudo 

teórico, passando pela tomada de dados através de experimentos, questionários, 

pesquisa de campo entre outros, até a descrição dos materiais e recursos 

necessários. Deve-se incluir o cronograma para a realização de cada etapa. 

Recomenda-se que uma pesquisa realizada com alunos de ensino fundamental e 

médio preveja até um ano de trabalho. Se o trabalho necessitar de mais tempo (e 

provavelmente necessitará), deve ser dividido em partes que demorem até um ano. 

No final de uma etapa de um ano de trabalho, os resultados devem ser analisados e 

em continuação, elabora-se novo plano de pesquisa para mais um período de 

trabalho. 

7 - Análise de dados  nesta sessão descreve-se a maneira que os dados obtidos 

irão ser analisados para que se conclua sobre a validade da hipótese e se os 

objetivos foram alcançados. 

8 - Referências  citar as principais referências utilizadas para redigir o plano de 

pesquisa. 

 Para esta atividade, sugerimos estudar a relação entre as cores das estrelas 

e suas temperaturas. Nosso objetivo é determinar a relação entre o índice de cor B  

V de uma estrela e sua temperatura, utilizando uma técnica chamada fotometria. 



 Você deve definir quais objetos vai estudar e descrevê-los em seu plano de 

pesquisa. Para esta atividade pode escolher um conjunto de estrelas, um 

aglomerado estelar, uma constelação, desde que contenha estrelas de cores 

diferentes.   

No seu plano de pesquisa, você deve prever inicialmente uma etapa de 

estudos teóricos, em que aprenderá os conceitos necessários para a realização de 

sua pesquisa. Para o tema sugerido, pesquise sobre índice de cor, temperatura das 

estrelas, técnicas fotométricas, conceito de brilho e magnitude, filtros de cor e a 

relação entre a intensidade da luz e a distância até a fonte. 

 

3. Observação Remota 

 Para ilustrar os procedimentos experimentais, vamos utilizar como exemplo o 

o

Trata-se de um aglomerado aberto, jovem, e é considerado um dos objetos mais 

belos do céu. Possui um conjunto de estrelas azuis e uma estrela vermelha bem no 

centro, como podemos observar na figura 2. 

Definido o objeto e antes de realizar as observações, é necessário baixar e 

instalar o programa SAO DS9, o que pode ser feito por meio do link 

http://ds9.si.edu/site/Download.html. Este programa permite visualizar imagens no 

formato fit e realizar análise fotométrica. 

 Após baixar e instalar o programa, é hora da observação astronômica. Para 

isso, você necessitará de um telescópio, capaz de obter imagens em vários filtros de 

luz. Existem vários centros de pesquisa ao redor do mundo que disponibilizam 

telescópios para observações remotas, ou seja, a distância.  

No Brasil existe um projeto chamado Telescópios na Escola, que disponibiliza 

um conjunto de opções de telescópios. Para utilizá-los, acesse o site do projeto pelo 

link http://telescopiosnaescola.pro.br/ , escolha o telescópio que deseja utilizar e siga 



as instruções para agendar a sua observação. Consulte a previsão do tempo e 

escolha uma data onde esteja previsto céu limpo e que seu objeto esteja visível. 

No dia da observação você deverá estar de posse das coordenadas do objeto 

celeste que escolheu. Elas devem ser obtidas através de pesquisa. Em sites de 

busca até mesmo como o Google é possível facilmente encontrar as coordenadas 

do objeto. 

Você operará o telescópio a distância. Inserindo as coordenadas do objeto na 

página do telescópio, ele direcionará suas lentes para o objeto escolhido. Defina o 

tempo de exposição para a obtenção da imagem. Se o tempo for curto demais, a 

imagem não aparecerá nítida. Se o tempo for longo demais, a imagem poderá 

aparecer toda branca.  

Faça uma imagem com o tempo de exposição de 30s. Baixe-a em seu 

computador e observe-a no SAO DS9. Se a imagem não ficou boa, Faça uma nova 

imagem com o tempo de exposição diferente e repita o procedimento, até que a 

imagem fique adequada para estudos. 

Você deve obter pelo menos três imagens para o filtro azul e três para o filtro 

visível. Peça ao responsável pelo telescópio que te informe a temperatura de 

operação do mesmo. 

 

4. Obtendo Dados 

Depois de obter as imagens pelo telescópio, é hora de analisá-las utilizando o 

programa SAO DS9. Este programa permite obter dados fotométricos dos objetos da 

imagem. Você deve abrir o programa e abrir nele uma das imagens obtidas na 

observação. Na figura 3, um exemplo de como a imagem deve aparecer. 

Em seguida, você deve escolher as estrelas a serem estudadas. É necessário 

encontrar na imagem uma estrela padrão. Esta estrela possui brilho constante e 

conhecido. Pode-se obter esta informação através de catálogos astronômicos, 

porém esta é uma atividade muito difícil para quem ainda não tem intimidade com 

esta ferramenta.  

Como alternativa, peça ajuda para o seu professor e entre em contato com 

algum pesquisador de alguma universidade ou centro de pesquisa e peça para que 

ele o oriente como encontrar essas estrelas. Você pode também utilizar programas 

como o Stellarium, disponível em http://www.stellarium.org/pt/ que possui 

informações sobre várias estrelas e permite identificar a posição delas. 

 



Então, com a imagem aberta, clique no menu superior em Region, depois em 

Shape e selecione Box. Agora, se clicar próximo á estrela e arrastar o cursor, 

desenhará um quadrado ao redor dela. Clique duas vezes em cima do quadrado. No 

quadro que apareceu, onde estiver escrito text, dê um nome para a estrela, como 

mostrado na figura 4. 

A sugestão é que se coloque um número. Em Size, coloque 9 em cada um 

dos campos. Isso fará com que o quadrado ao redor da estrela fique do tamanho de 

9 x 9 pixels. Repita o procedimento para cada uma das estrelas a serem estudadas 

e para a estrela padrão, como podemos observar na figura 4. 



Para obter a contagem de fótons de cada estrela, primeiro configure o cursor 

clicando em Edit no menu superior e depois selecionando Crosshair. Centralize o 

cursor em uma das estrelas selecionadas e dê um click. Observe o resultado na 

figura 6 Onde podemos observar, nos quadros negros na parte superior do 

programa a imagem ampliada da estrela, o que facilita o posicionamento 

centralizado da cruz. 

Agora, clique em Analysis e depois em Pixel Table. Aparecerá uma tabela. 

Nesta tabela clique em size e selecione 9 x 9. A tabela terá 9 x 9 células e cada uma 

com um número, como podemos ver na figura 7. Cada célula representa um dos 9 x 

9 pixels dentro do quadrado e o número exibido representa a contagem de fótons 

que sensibilizou cada pixel. Para obter a contagem de fótons de cada estrela você 

deve somar todos os números das 81 células da tabela. 



Você pode utilizar o programa Excel para lhe auxiliar na soma dos valores de 

cada célula. Para evitar os efeitos da atmosfera, faça um quadrado de 9 x 9 em uma 

região da imagem onde não tem nenhuma estrela. Faça a contagem fotométrica 

desta região e subtraia da contagem da estrela. Repita o procedimento para cada 

uma das estrelas selecionadas e também para a estrela padrão. 

 Para obter o brilho, também conhecido como fluxo da estrela, utilize o brilho e 

a contagem da estrela padrão em uma proporção direta, como podemos observar na 

expressão abaixo. 

Em que: 

FA  Fluxo da estrela alvo 

FP  Fluxo da estrela padrão 

CA  Contagem da estrela alvo 

CP  Contagem da estrela padrão 

 Como o fluxo da estrela padrão é conhecido, podemos obter o fluxo da estrela 

alvo FA. Obtenha o fluxo de cada uma das estrelas alvo escolhidas repetindo o 

mesmo procedimento, para o filtro azul (FB) e para o filtro visível (FV). 

 

5. Trabalhando os Dados 

 Existe uma relação matemática entre o índice de cor  B - V de uma estrela, 

que é definido como a diferença entre a magnitude medida no filtro azul e a 

magnitude medida no filtro visível e o fluxo da estrela medido em cada filtro.  



 Determinado o índice de cor B - V de cada estrela, você deverá utilizar uma 

expressão matemática que o relacione com a temperatura da estrela.  

Como nesta atividade a proposta é que você trabalhe como um pesquisador 

procure na literatura estas relações matemáticas. Elas não são tão difíceis de serem 

encontradas. Peça auxílio ao seu professor se for necessário. 

 

6. Analisando os Resultados 

Nesta experiência você obteve o índice de cor B  V de cada estrela 

estudada. Observe uma imagem colorida do objeto selecionado. Obtenha esta 

imagem através de pesquisas na internet ou solicitando á pesquisadores da área e 

centros de pesquisa.  

Você deve comparar a temperatura obtida com a cor de cada estrela e 

encontrar uma relação entre elas. Compare também o sinal do índice de cor de cada 

estrela com a cor de cada uma delas. Tente compará-los com o que é previsto pelas 

expressões matemáticas. 

 

7. Divulgando os Resultados 

 Para a divulgação dos resultados, você deverá elaborar um relatório da 

pesquisa. Neste relatório, deve conter um relato detalhado de cada etapa da 

pesquisa, incluindo um referencial teórico onde devem estar expressas todas as 

informações obtidas na pesquisa bibliográfica, como teorias citadas, fórmulas 

matemáticas utilizadas e toda a informação obtida que foi útil em sua pesquisa. 

 Faça um relato detalhado de toda a parte experimental, incluindo as principais 

dificuldades encontradas e como elas foram solucionadas. Relate também todo o 

procedimento de tomada e análise de dados, e quais conclusões os dados te 

permitiram chegar. Lembre de responder se sua hipótese foi comprovada ou não. 

Neste trabalho nos propusemos a mostrar que há uma relação entre cor e 

temperatura das estrelas.  

 Inscreva seu trabalho para participar de feiras e congressos científicos. 

Existem os mais variados eventos no Brasil e no mundo onde você pode divulgar 

seu trabalho, interagir com outros pesquisadores e até receber premiação pela 

pesquisa realizada.  

 Podemos citar como exemplo, aqui no Brasil, FEBRACE  Feira Brasileira de 

Ciência e Engenharia, MOSTRATEC  Mostra Internacional de Ciência e 

Tecnologia, FENECIT  Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia entre muitas 

outras. 



 Você pode também escrever um artigo científico e submetê-lo para ser 

publicado em revistas próprias para pesquisas realizadas em escolas de ensino 

básico. 

 Na internet, é fácil encontrar modelos de relatórios e artigos científicos. Eles 

devem ser escritos segundo as normas ABNT  Agência Brasileira de Normas 

Técnicas. Estas normas também são de fácil acesso. Se tiver dificuldades na 

elaboração dos documentos conte com a ajuda de seu professor.  

Peça sempre para que seus professores e colegas revisem seus documentos 

antes de publicar. Assim, você evita possíveis constrangimentos nas apresentações, 

além de melhorar suas habilidades de redação. 

 

8. Considerações Finais 

 Neste trabalho fizemos a sugestão de uma pesquisa científica em astronomia. 

Você pode realizar pesquisas com outros temas astronômicos que não seja o 

proposto. Existem várias propostas disponíveis na internet, parcerias com centros de 

pesquisa nacionais e internacionais. 

 Para encontrar outros temas, consulte sites como Telescópios na escola 

(http://telescopiosnaescola.pro.br), Sky Server 

(http://skyserver.sdss.org/dr13/en/home.aspx), Hands on Universe 

(http://handsonuniverse.org/), Internacional Astronomical Search Collaboration 

(http://iasc.hsutx.edu/) entre muitos outros. 

 Lembre-se que este é um trabalho desenvolvido ao longo de meses, por isso 

tenha paciência, planeje bem a pesquisa e siga o plano. Conte sempre com a ajuda 

do seu professor orientador, mas busque as soluções para o seu trabalho com 

autonomia e criatividade 

 Esperamos que a experiência de trabalhar como um cientista tenha 

contribuído significativamente para sua formação, para o aprendizado dos conceitos 

teóricos envolvidos, para o conhecimento da importância e da seriedade do trabalho 

científico e que acima de tudo, tenha sido uma atividade muito prazerosa. 
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