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Objetivos 

Este Projeto visa o levantamento e estudo de Galáxias Aneladas Peculiares do Hemisfério 

Celeste Sul. Contribui para o conhecimento global e individual dos diversos tipos 

morfológicos e suas propriedades cinemáticas, fotométricas e espectoscópicas, para a 

melhor compreensão de sua inserção no cenário geral de formação e evolução de galáxias 

e para determinar a importância da meteria escura na composição dos halos destes objetos. 

Resumo 

A presente proposta de pesquisa concentra-se no estudo espectroscópico no óptico das 

chamadas “Galáxias Peculiares”, empregando o telescópio Perkin-Elmer de 1,60m e a 

instrumentação (espectrógrafo Boller-Chivens, redes de difração e filtros) disponíveis no 

OPD/LNA. Basicamente, estamos interessados em classificar e entender a natureza nuclear 

e extranuclear destes objetos, mediante o uso de diagramas de diagnósticos, no 

conhecimento da população estelar através do uso de códigos de síntese espectral, em 

aspectos cinemáticos e geométricos e também na simulação numérica destes objetos, 

como uma possibilidade para o conhecimento da morfologia ora observada. Os objetos de 

estudo pertencem ao "Catálogo de Galáxias Peculiares e Associações do Hemisfério Sul", 

no qual apresenta 25 categorias morfológicas cujas origens podem ser explicadas por 

processos de "colisão", "fusões", ou resultados de "efeitos de maré" em passagens rasantes 

de duas ou mais galáxias. Em 2005, após um estágio de pós-doutoramento realizado no 

LNA/MCTI, foi iniciada uma cooperação científica para o estudo espectroscópico no óptico 

de tais objetos, cujo desdobramento permitiu a aprovação do projeto de longo prazo 

"Estudo Espectroscópico de Galáxias Peculiares e Associações (Origem: OP2012A-009)", 

no qual será re alizado durante o quadriênio 2012-2016 para as Categorias Morfológicas n o 

. 7 e 15, Galaxies with Jets” e "Galaxies with Tails, Loops of Material or Debris", 

respectivamente, com um total de 20 noites/ano, distribuídas em 4 missões (2 por semestre) 

de 5 noites cada. Como 

continuidade, pedidos de tempo são então apresentados para dar sequência ao estudo das 

Categorias acima e também para a inserção/observação de outras. A idéia consiste em 

explorar espectroscopicamente o máximo de objetos do Catálogo Arp&Madore, cuja a 

natureza é ainda desconhecida para a grande maioria dos objetos. Do exposto, o presente 

projeto de pesquisa objetiva dar continuidade às missões observacionais ao Observatório 

do Pico dos Dias (OPD/LNA-MCTI), cujos dados já foram reduzidos e estão sendo 

agrupados e analisados para publicações, envolvendo os pesquisadores deste projeto e 

estudantes da graduação (iniciação científica) em Física e da pós-graduação (mestrado) em 

Ciências da Computação da UEFS. 

 


