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Objetivos 

Assegurar as missões observacionais no OPD/LNA relacionadas ao projeto de longo prazo 

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

no qual será realizado durante o quadriênio 2012-2016 para a categoria Morfológica nº 15, 

“Debris, Loops of Material or Debris”. 

Resumo 

A presente proposta de pesquisa concentra-se no estudo espectroscópico de “Galáxias 

Peculiares”, ou seja, no entendimento da natureza nuclear e extranuclear mediante o 

emprego de diagramas de diagnósticos para classificação quanto a atividade (ou não) 

nuclear e extranuclear, no conhecimento da população estelar presente através do uso de 

códigos de sínteses espectrais e na simulação numérica destes objetos. Os objetos de 

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

(Arp & Madore 1987), 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 realizado durante o quadriênio 2012-2016 para a 

Categoria Morfológica n o . 15, "Debris, Loops of Material or Debris". 

Do exposto, o presente projeto de pesquisa objetiva garantir as missões observacionais ao 

Observatório do Pico dos Dias (OPD/LNA), através de passagens e diárias, uma vez que 

todos os PI's já foram devidamente informados pela direção do LNA/MCTI sobre o 

contingenciamento 

orçamentário no qual atravessarão os projetos observacionais no OPD/LNA. 

O projeto foi aprovado pela CP/OPD para o quadriênio 2012-2016, com um total de 20 

noites/ano, distribuídas em 4 missões (2 por semestre) de 5 noites cada. Pedidos de tempo 

adicionais serão sempre solicitados para dar continuidade ao presente estudo. 

 

 


