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Objetivos 

Alguns dos objetivos científicos propostos para a nossa amostra de galáxias são: 

fotometria-construção de modelos bidimensionais; classificação morfológica; determinação 

de perfis de luminosidade e de parâmetro estruturais e determinação de massa e tamanho. 

Espectroscopia-determinação de redshifts e velocidades radiais; classificação espectral 

segundo diagramas de diagnóstico; construção de curvas de rotação para estudar a 

dinâmica e cinemática e construção de simulações interagentes bidimensionais. 

Resumo 

O telescópio CDK20 (Corrected Dall-Kirkham Astrograph telescope) de 50,8cm (f/6,8), foi 

adquirido com o propósito de fomentar o grupo de pesquisa em Astronomia da UEFS, 

através de observações fotométricas e espectroscópicas de objetos do Sistema Solar, 

estrelas, aglomerados, nebulosas e galáxias brilhantes a baixos redshifits. Para isso, 

estudos envolvendo as condições observacionais do atual sítio (Observatório Antares, 

localizado no centro de Feira de Santana) e de um futuro local, através de medidas do 

seeing e das condições atmosféricas, são elementos fundamentais em qualquer projeto de 

pesquisa e também fazem parte desta proposta científica. Portanto, através deste, 

estaremos interessados em complementar com fotometria UBVRI às observações 

espectroscópicas de galáxias peculiares brilhantes ora observadas no Observatório do Pico 

dos Dias (LNA/MCTIC-MG), dentro do projeto de longo prazo OPL-2012A, desenvolvido 

entre 2012 e 2015 com o espectrógrafo Cassegrain no telescópio 1,6m. 

 

Dentre as galáxias peculiares, as aneladas peculiares (GAp) são as que vêm recebendo 

maior atenção ao longo das duas últimas décadas. Originam-se provavelmente de colisões, 

fusões e interações de maré. Modelos indicam que os anéis se formam quando uma 

galáxia-projétil colide quase que frontalmente com outra galáxia (alvo), maior e possuidora 

de um disco. Além de serem um grupo pouco estudado no universo local (z < 0,1), as GAp 

são importantes ferramentas no estudo da formação estelar induzida em sistemas 

interagentes, uma vez que a perturbação no potencial gravitacional da galáxia-alvo produz 

ondas de densidade que se expandem radialmente a partir do núcleo. Esta história, então, 

deve estar preservada tanto no gradiente de cor como nas diferenças espectrais das 

diversas regiões ao longo do anel, do projétil e do alvo, quando discerníveis. 

 

Existem poucos dados sobre este tipo de galáxia na literatura. Com base em uma amostra 

de objetos do Hemisfério Sul (as mais brilhantes, presentes no catálogo de Arp & Madore 

[1]), este projeto de pesquisa observacional propõe o emprego das técnicas de fotometria e 

espectroscopia no telescópio Cassegrain de 0,50m do Observatório Astronômico 

Antares/UEFS. Para tal, com o objetivo de automatizar e corrigir diversos problemas/erros 

associados às observações ao longo das noites, estamos solicitando softwares de 

gerenciamento do telescópio, controle da instrumentação, cúpula e de aquisição de 

imagens astronômicas. O grupo de pesquisa está certificado na UEFS e no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa do CNPq além de participar de um Grupo de Pesquisa em Galáxias 

Aneladas sob coordenação geral do Laboratório Nacional de Astrofísica/MCT. 

 


