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Resumo: A ligação entre a Matemática e a Astronomia e/ou Astrofísica
é secular. A História da Ciência assim o diz. De Eratóstenes a Le Verrier
ou de Copérnico a Einstein são diversos os exemplos que podemos encon-
trar desta ligação. Com o advento da super-computação, a aplicação das
metodologias matemáticas à resolução de problemas de astronómicos e/ou
astrofísicos teve um incremento profundo, com relevantes resultados em múl-
tiplas áreas. Nesta palestra abordaremos, em particular, o estudo da activi-
dade solar (com uso de teoria Fuzzy Set [1] e de análise estatística de séries
temporais [2]) e a determinação de parâmetros globais de estrelas (com uso
de optimização PSwarm [3] e redes neuronais [4]), no âmbito de trabalhos
envolvendo vários colaboradores, em que o autor participou. Assim, esta
apresentação visa dar exemplos modernos de aplicações entre a Matemática
e Astronomia e/ou Astrofísica procurando lançar a discussão e pistas para
outras futuras aplicações.
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