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Resumo. Os microquasares são binárias de raios-X, onde uma estrela doadora (contrapartida óptica) fornece matéria
a um objeto compacto (buraco negro ou estrela de nêutrons), formando um disco de acreção. Essas fontes são
caracterizadas por apresentarem emissão em rádio na forma de jatos relativ́ısticos. Os microquasares também podem
ser fontes de raios γ de altas energias. Com o intuito de se obter caracteŕısticas ópticas desses sistemas foram feitas
observações espectroscópicas e polarimétricas no Observatório do Pico dos Dias (OPD) em julho de 2006. Os objetos
observados foram: GRO J1655-40, LS 5039, Sco X-1 e SS 433. Com as observações espectroscópicas foram determinadas
as velocidades radiais de LS 5039 e Sco X-1, onde para a primeira foi encontrado um valor médio de 24 ± 8 km/s
e para a segunda os resultados apresentaram uma dispersão muito grande, mas esperada. O tipo espectral obtido
para LS 5039 é compat́ıvel com uma estrela O6 V ((f)) – O6.5 V ((f)). As observações polarimétricas revelaram a
existência de polarização intŕınseca em ao menos três dos objetos, sendo eles: GRO J1655-40 com P ∼ 1%, LS 5039
com P ∼ 2% e SS 433 com P ∼ 2%. Scorpius X-1 foi o único caso em que o grau de polarização obtido para a fonte
é comparável com o grau de polarização obtido para o meio interestelar. Em geral os resultados obtidos concordam
com observações anteriores obtidas na literatura, apenas em alguns casos diferenças importantes foram encontradas,
tais como a polarização intŕınseca de GRO J1655-40, onde um grau de polarização > 2% havia sido relatado. Também
houve discrepância entre o resultado obtido para a polarização do meio interestelar na direção de SS 433 (< 1%), com
os resultados anteriores (∼ 4%).
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