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Confirmação da natureza de candidatas Herbig Ae/Be:
comparação com a fase pós-ramo assintótico das gigantes
Rodrigo Georgetti Vieira
Instituto de Astronomia, Geofı́sica e Ciências Atmosféricas (IAG/USP)
Resumo. Este trabalho tem o objetivo de estudar a natureza de uma amostra de 27 objetos observados no Pico dos
Dias Survey (PDS) numa busca por estrelas jovens. O critério de seleção empregado nesta busca, baseado nas cores
IRAS, levou à observação não só de objetos jovens, mas também a estrelas em estágios evolutivos mais avançados, além
de outros objetos interessantes. O excesso de emissão no infravermelho distante revela uma caracterı́stica da poeira
contida no material envoltório do objeto que é comum tanto a estrelas embebidas de natureza jovem quanto a objetos
que já deixaram a seqüência principal e sofrem um processo severo de perda de massa. Desta forma, pretende-se
explorar ao máximo os possı́veis indicadores do estágio evolutivo destes objetos presentes na literatura, tais como as
fotometrias na faixa do óptico; infravermelho próximo, médio e distante; distribuição espacial e possı́vel associação com
complexos de formação estelar e caracterı́sticas espectrais disponı́veis. Outro passo importante na direção de nosso
objetivo é a modelização do envoltório circunstelar de poeira destes objetos, a exemplo de Gauba & Parthasarathy
(2004). Este modelo será gerado pelo código DUSTY (Ivezic et al. 1999), que reproduz a distribuição espectral de
energia (SED) emergente do objeto a partir dos cálculos do transporte radiativo no ambiente deste envoltório. Os
parâmetros de ajuste deste modelo são as caracterı́sticas fı́sicas do envelope, tais como profundidade óptica, perfil
radial de densidade e temperatura na superfı́cie interna do envoltório.
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Prof. Dr. Cláudio Bastos Pereira (ON/MCT) – suplente
Prof. Dr. Ramiro de la Reza (ON/MCT) – suplente

