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Introdução 
     O projeto visa analisar a composição do meio 

interestelar nas vizinhanças do sol.  Esse meio é composto 
por gás e poeira que integram a luz  que passa através 

dele. A partir da extinção produzida pelo meio 
interestelar  é possível determinar a composição  do 

mesmo, comparando o espectro emitido por um objeto e 
o espectro observado por nós. 

Objetivo 
    Nosso objetivo principal é estudar propriedades do 

meio interestelar, tais como a distribuição de densidade, 
o tamanho característico e a composição das partículas, 

para regiões nas vizinhanças do Sol. Com base nessas 
informações nós pretendemos construir um modelo 
tridimensional para o meio interestelar para essas 

regiões. 

 

SDSS 
    Os espectros utilizados em nossos 
estudos são provenientes do SDSS 

(Sloan Digital Sky Survey), um 
levantamento do céu realizado com 
um telescópio com abertura de 2,5 

metros. 
     Utilizamos espectros de anãs brancas DAs. Uma anã 

branca é o estágio final da evolução estelar de uma 
estrela de até ~10 massas solares, um objeto celeste 

extremante denso, com o diâmetro comparável ao da 
Terra e uma massa de ~ 0,6 massa solar. Anãs brancas 

Das possuem uma atmosfera de hidrogênio por ser 
simples, seu espectro é facilmente modelado. 

Anãs Brancas 

A quantidade de espectros a serem 
analisados é gigantesca e parte do processo  

de análise envolve inspeção visual. Um 
programa em Python foi desenvolvido para 
otimizar esse trabalho. Com ele é possível 

visualizar, analisar e classificar espectros de 
forma muito mais rápida e eficiente, cerca 

de 400 espectros por hora. 

Metodologia 
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