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2017 em 1 slide
Produtividade 

• 2 artigos: 1 AJ e 1 MNRAS 

Projeto Instrumental 
• SPARC4 

3 orientações 

Bolsa Produtividade CNPq - Nível 2
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Variáveis cataclísmicas, 
com ênfase nas magnéticas
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Polares (e IPs)
•Observações: fotometria, polarimetria e espectroscopia 
•Modelos ópticos e raios X

Cropper (1990)
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Esquema de uma polar



Região emissora
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Optical

Cyclotron

X-rays

Bremsstrahlung



✦Modelo de emissão de regiões pós-choque 
no óptico e em raios X
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Cyclops - 2017/2018
Código está no github 

Várias atualizações 
• Inclusão de curvas de luz em raios-X 
• Uniformização da entrada de dados 
• Inclusão de bandas ópticas representadas 

por várias frequências 
• etc 
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Espectropolarimetria de AM Her

Mestrado de Yasmin Amado (2018) 
• Dados do CFHT do objeto protótipo das polares 
• Espectropolarimetria com excelente resolução 

espectral e resolução temporal satisfatória
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Projeto
Polarimetria de AR Sco 

• primeiro pulsar de anã branca (Marsh et al. 
2016) 

• objeto linearmente polarizado (Buckley et al. 
2016) 

temos dados do LNA em várias noites, que 
permitem estudar a variação temporal da 
polarização com o período orbital e o com o de 
batimento
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�11https://en.wikipedia.org/wiki/AR_Scorpii



Instrumentação 
astronômica
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SPARC4

Projeto de instrumento para telescópio 1,6 m do OPD 

Câmera 4 bandas simultâneas (griz) 
• polarimetria 
• resolução temporal da ordem/melhor que 1s
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SPARC4
Financiamento atual: Finep 

Aquisições concretizadas 
• câmeras científicas 
• dicróicos 
• colimador, câmeras ópticas (2017) 
• óptica polarimétrica (2017) 
• barris da óptica principal (2017) 

Finalização do projeto mecânico e controle em curso 

Montagem dos barris em curso
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Pós-graduação
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Pós-graduação
Orientações 

• Conclusão de uma dissertação 
Yasmin Amado (M - Capes - 2018) 

• Em andamento (2017) 
Isabel de Jesus Lima (D - Fapesp) 
Sarah Villanova Borges (M - ITA) 

1 disciplina em 2017 
• Variáveis cataclísmicas
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Publicações 2017
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Participação em outros projetos
Continuação do survey espectroscópico de variáveis 
do CRTS  

Observações e modelagem de duas polares 
• Em colaboração com Alexandre S. Oliveira et al (Univap) 

Polarimetria de LBVs 
• Julio Campagnolo e Marcelo Borges (ON)
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Perspectivas 2018
Finalização da modelagem de duas MCVs 

• V405 Aur (Isabel Lima) 
• V348 Pav (Matheus S. Palhares - Univap) 

Defesa de Sarah Villanova Borges 
• Modelagem da SED de 4U 0142-61 

SPARC4 
• Usinagem 
• Desenvolvimento de subprojetos
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Obrigada!
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