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Material Suplementar para “Detecção do trânsito planetário de um 

exoplaneta com um telescópio de pequena abertura” 

 

Apêndice A 

Tutorial - Seleção de objetos alvos 

O banco de dados NASA Exoplanet Archive é um inventário astronômico de exoplanetas, sendo 

disponibilizado online e totalmente gratuito pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço 

(NASA) juntamente com Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech). A ferramenta possui um 

imenso banco de dados, tal como uma ferramenta de busca e caracterização de estrelas e exoplanetas. 

Indicamos a utilização do banco de dados para realizar a seleção prévia dos objetos alvo para 

observação. Para esse fim, se faz necessário a adoção de métodos para selecionar tais objetos, sendo 

assim, apresentaremos uma metodologia simples para realizar tal tarefa. 

O site do banco de dados NASA Exoplanet Archive está disponível em: 

https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/ , acessado última vez em 06 de Dezembro de 2019. Sua 

página inicial é representada na Figura 1. 

 

Figura 1. Página inicial do banco de dados NASA Exoplanet Archive. 

Nesta página podemos observar o número de exoplanetas confirmados, os candidatos, ferramentas, 

serviços, entre outras opções. Inicialmente, ao selecionar a opção “login”, como destacado na Figura 

1, tem-se a página de login, como mostrado na Figura 2. 
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Figura 2. Página para criar nova conta e fazer login. 

Este é um procedimento opcional, entretanto, fazer uma conta permite ao usuário salvar futuras listas 

de objetos diretamente no site. Para isso basta acessar a opção “New Account” em Select an Action, 

como destacado na Figura 2, preencher as opções com o E-mail, uma senha e confirmá-la. Após o 

preenchimento selecione a opção “Submit”, conforme a Figura 2. Agora seu nome de usuário estará 

destacado na mesma posição da antiga opção de “login”, como pode ser observado na Figura 3. Isso 

mostra que o usuário e senha escolhidos foram aceitos pelo sistema.  

 

 

Figura 3. Página inicial do banco de dados NASA Exoplanet Archive após ter sido realizado o Login. 
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Figura 4. Opção para acessar o banco de dados dos exoplanetas confirmados. 

Selecionando a opção Exoplanetas confirmados (Figura 4) tem-se acesso ao banco de dados dos alvos 

a serem selecionados, apresentado como uma extensa tabela, como mostra a Figura 5, sendo suas linhas 

as estrelas hospedeiras de exoplanetas confirmados e as colunas informações a respeito do sistema. 

 

Figura 5. Tabela com os dados de exoplanetas detectados. 

Cada coluna traz uma informação como o nome da estrela, nomenclatura do planeta, a massa do planeta, 

entre outros parâmetros do sistema. Na segunda linha da tabela pode-se inserir, nas caixas, parâmetros 

para o filtro dos melhores alvos a serem observados. Uma sugestão é buscar alvos tendo como base sua 

ascensão reta (RA), magnitude (Optical magnitude [mag]), inclinação orbital (Inclination [deg]), 
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período orbital em dias (Orbital period [days]), declinação (Dec), entre outros que dependerá do critério 

do usuário. 

A seguir será dado um exemplo de como deve ser feita a seleção e a escolha de alguns alvos. 

Primeiramente selecione somente os exoplanetas descobertos pela técnica de trânsito planetário, pois 

são exoplanetas que por sua vez podem ser estudados pela mesma técnica. Selecione na coluna 

“Discovery Method” a opção “Transit” na caixa de texto da segunda linha da tabela, conforme a 

Figura 6. 

 

Figura 6. Filtragem de alvos detectados pela técnica de trânsito planetário. 

Após preencher a caixa de texto, confirme com a tecla Enter, isso fará com que o banco de dados 

atualize. Com isso, o banco de dados nos mostrará todas as estrelas juntamente com seus exoplanetas 

que foram detectados pela a técnica de Trânsito Planetário. Repare que a coluna Discovery Method 

está mostrando somente a opção Transit em suas linhas. Para os demais parâmetros faremos o mesmo 

procedimento, lembrando que sempre as informações preenchidas devem ser em inglês. 

Em seguida coloque a declinação entre -60o e +20o. Insira na caixa de opção da coluna da declinação 

(Dec) “between -60° and +20°”, conforme expresso na Figura 7. 
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Figura 7. Filtragem de alvos detectados usando o intervalo da declinação desejada. 

Selecione magnitude menor que 9, para observar as estrelas com um aparato menos potente, mas pode 

ser diferente dependendo das condições do local de observação. Portanto, insera na caixa de opção da 

coluna da magnitude (Optical magnitude [mag]) “< 9”, conforme mostra a Figura 8. 

 

Figura 8. Filtragem de alvos detectados pela magnitude. 

Com isso são selecionadas todas as estrelas hospedeiras de exoplanetas com magnitude menor que 9 e 

com declinação entre -60° e +20°. Para salvar os alvos selecionados vá em “User Preferences” e clique 

em “Save/Manage ...” , como destacado na Figura 9. 
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Figura 9. Opção para salvar os dados selecionados. 

Essa opção (Figura 9) mostra todos os dados que anteriormente foram salvos pelo usuário. Em 

“Save/Rename” coloque um nome para essa seleção e clique em “Save New” conforme a Figura 10. 

 

Figura 10. Salvando um novo conjunto de dados. 

Com isso, caso precise acessar os dados selecionados vá na opção “User Preferences”, clique em 

“Load from ...”, como destacado na Figura 9, e selecione os dados que já foram salvos anteriormente. 

Uma vez realizada a seleção dos alvos deve-se verificar as datas dos eventos de trânsito na estrela 

hospedeira estudada. Inicialmente selecione a estrela que deseja estudar clicando no símbolo . Em 

seguida clique na opção “Transit Prediction Service” como mostra a Figura 11. 
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Figura 11. Opção para verificar as datas dos eventos de trânsito. 

Com isso será aberta uma nova aba de seleção das datas dos trânsitos (Figura 12)  que ocorrerão na 

estrela. 

 

Figura 12. Seleção das datas dos trânsitos que ocorrerá na estrela. 

Inicialmente insira as coordenadas geográficas do observatório e escolha um intervalo de observação, 

por exemplo, todos os trânsitos que ocorrerão no ano de 2020 para essa estrela. Em seguida selecione a 

opção “Predict Events”, que está destacado em azul no canto inferior esquerdo da página destacada na 

Figura 12. Para esse exemplo específico, como pode ser visto na Figura 13, serão 4 eventos de trânsito 

no ano de 2020. 
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Figura 13. Eventos previstos para o alvo estudado no ano de 2020. 

Na Figura 14 estão as datas e os horários de início, meio e fim dos trânsitos. 

 

Figura 14. Apresentação de informações dos eventos previstos. 

É importante observar que os horários estão em horário internacional, isso é, o horário referente a 

Greenwich na Inglaterra, portanto, é necessário realizar a conversão das datas e horários segundo o fuso 

horário do observador. Dessa forma tem-se a melhor data e horário para iniciar e terminar as 

observações dos trânsitos dos objetos estudados. 
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