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Hubble Descobre Cefeidas em M31 
   Em 1923 Hubble detectou cefeidas em M31 e calculou distancias muito 
superiores ao tamanho ao estimados para nossa galáxia. Depois fez 
trabalhos equivalentes para M33 e NGC6822. Surge a Astronomia 
Extragaláctica. 

DM31= 300.000 pc 
> 

Dvia Láctea = 15.000 pc 100-inch Hooker 
Telescope, Mt. Wilson 

Edwin Hubble (1923) 



M31: Objeto Principal em Estudos Extragalácticos 

Estudos Maiores:                 Novas 
• Hubble (1929)                   85 
• Arp (1956)                           30 
• Rosino (1964;1973)          142 
• Ciardullo et al. (1987)         40 
• Shafter & Irby (2001)          82 
• Darnley et al. (2006)           20 
• Outros (inc. amadroes)    >500 
                               Total:   ~1000 
 Conclusão Principal: 
• Taxa de novas ~ 65 +/- 15 yr-1 
• Consistente com o que se observa no 

bojo de nossa galáxia. 

    Devido sua proximidade se torna o principal alvo para comparações com 
nossa galáxia. 



Estrutura e Componentes da Nossa Galáxia 
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     A estrutura galáctica é a soma dos objetos que a compõe separados em 
componentes que se distinguem por características físicas comuns. 



M31: Objeto Principal em Estudos Extragalácticos 

Estudos Maiores:                 Novas 
• Hubble (1929)                   85 
• Arp (1956)                           30 
• Rosino (1964;1973)          142 
• Ciardullo et al. (1987)         40 
• Shafter & Irby (2001)          82 
• Darnley et al. (2006)           20 
• Outros (inc. amadroes)    >500 
                               Total:   ~1000 
 Conclusão Principal: 
• Taxa de novas ~ 65 +/- 15 yr-1 
• Consistente com o que se observa no 

bojo de nossa galáxia. 

Baade (1944) 

    Devido sua proximidade se torna o principal alvo para comparações com 
nossa galáxia. 

   Baade em 1944 propõe o conceito de populações 
estelares 

• Resolve estrelas em galáxias  próximas: as 
elípticas e bojos de espirais contêm gigantes  
vermelhas, enquanto que o disco das espirais 
contém supergigantes azuis 

• Pop. I: estrelas azuis, jovens (+ nuvens de gás ,  
aglomerados abertos) ricas em metais. 

• Pop. II: estrelas vermelhas, velhas (+ aglomerados 
globulares) pobres em metais. 



     Representando as extinções em um dado comprimento de onda pela letra 
A e um índice representando o comprimento de onda: 

Extinção Interestelar em Função do Comprimento de Onda 
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Componentes da Nossa Galáxia e Unidades Úteis 
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     Nomes e grandezas úteis? 

1 pc = 3.0857 x 1016 m 

UNIDADES: 

1 Ms = 1.9891×1030 kg 

 Parsec  

 Massa  

1 Ls = 3.846 ×1026 J/s 

 Luminosidade 

1 Ls = 3.846 ×1033 erg/s 

1 Ms = 1.9891×1033 g 

1 pc = 3.0857 x 1018 cm 

1 al = 9.463 ×1015 m 

 Ano-luz 

1 al = 9.463 ×1017 cm 

1 ano = 3.1558 ×107 s 

 Ano 

1 UA = 1.496 ×1011 m 

 Unidade Astronômica 

1 UA = 1.496 ×1013 cm 

Massa estelar da Via Láctea: ~6 x 1010 Ms 

Luminosidade da Via Láctea: ~ 1.4 x 1010 Ls 

Diâmetro da Via Láctea: ~30 kpc ~ 110 kal 



As Diferentes Geometria (Morfologias) de Algumas Galáxias 

M100 NGC4549 

NGC4549 

NGC1365 
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O Fluxo de Hubble e as Distâncias 
    Comparando as velocidades de recessão com as medidas de distância por 
meio de Cefeidas, Edwin Hubble verificou uma “estranha” correlação entre ve-
locidade de recessão e distância: 

•1925-1929 – Edwin Hubble [2.5m (100”),  
                        Mt. Wilson Obs., USA]:  
                        Mediu a distância para NGC6822,  
                        M33 and M31 (300 kpc) usando Cefeidas 
• 1929 – E. Hubble: Descobriu a recessão galáctica: v = H0 D 
• 1936 – E. Hubble: concluiu “The Realm of Nebulæ”  
             onde propõe a Sequência de Hubble 



A Sequência de Hubble 
    A partir da separação dos objetos que pertenciam e não pertenciam à 
nossa Galáxia, iniciou-se um processo de busca de classificação dos 
mesmo. Hubble organizou objetos em uma “seqüência evolutiva” no artigo 
de 1926 (“Extragalactic Nebulae”) aprimorado no livro “The Realm of 
Nebulae” (1936) : 

diagrama do diapasão (1926) 

• em The Realm of Nebulae (1936) introduz as S0 
• E: elípticas (E0 ... E7) 
• S0: lenticulares (tipo hipotético em 1936) 
• S: espirais (Sa, Sb, Sc) 
• SB: espirais barradas (SBa, SBb, SBc) 
• ... Irr: irregulares (posteriormente) 

Irregulares  
(I, II) 

Espirais normais 

Espirais Barradas 

Elipticas 



Catálogos e Atlas de Galáxias (Clássicas) 
    Catálogos no óptico: 

• Catalogue des Nébuleuses, de Messier (1781): contém galáxias e outros 
objetos. 

• New General Catalogue (NGC): preparado por John Herschel em 1864 e 
revisto por Dreyer em 1888 

•  Index Catalogue (IC): adições feitas por Dreyer ao NGC Catalogue of 
Galaxies and Clusters of Galaxies (CGCG), Zwicky (1961-1968) 

•  Uppsala General Catalogue (UGC), Nilson (1973) 

•  Morphological Catalogue of Galaxies (MCG), de Vorontsov-Velyaminov 
(1962 a 1974) 

•  Revised Shapley-Ames (1987), por Sandage & Tammann 

•  The Surface Photometry Catalogue of the ESO-Uppsala Galaxies 
(ESOLV), Lauberts & Valentjin (1989) 

•  Principal Galaxy Catalogue (PGC), Paturel et al. (1989) 

• Third Reference Catalogue of Bright Galaxies (RC3), de Vaucouleurs et 
al. (1991) 



Nomes das Galáxias Segundo a IAU 
    Recomendações da União Astronômica Internacional: 

NGC^205 
PKS^1817-43 
CO^J0326.0+3041.0 
H2O^G123.4+57.6^ (VLSR=-185) 
3C^196 

Exemplos: Assumindo “^” 
ser um espaço. 

Galáxia = nossa galáxia 
galáxia = outras galáxias  

• Algumas galáxias têm nome 
próprio: Via Láctea, Andrômeda, 
Rodamoinho, ... 

• Outras têm nomes associados a 
catálogos: Andrômeda = M 31 = 
NGC 0224 = Holm 017A ... 

• Outras têm nomes associados à 
sua posição: 0818+7111 é uma 
galáxia satélite de M 81 que fica em 
RA(1950)=08:18 e 
DEC(1950)=+71:11 



Usando o NED 
     NED = NASA/IPAC Extragalactic Database. http://ned.ipac.caltech.edu. 



Leituras Recomendadas 

GALAXY MORPHOLOGY 
Ronald J. Buta 

http://ned.ipac.caltech.edu/level5/March14/Buta/frames.html 



A Sequência de Hubble 
   Sandage (1961) revisou a classificação de Hubble, organizando o “The 
Hubble Atlas of Galaxies”. Para as elípticas seguia-se os mesmo 
parâmetros que Hubble,  para espirais admitia-se: 

• Galáxias simples e barradas  S0, SB0; 
 

• Tipos intermediários: Sab, SBbc, etc; 
 

• Componentes envolvidas na 
classificação morfológica de Hubble: 
bojo, disco, barra, braços espirais 

E0 (M89) E5 (M59) 

SBbc (NGC 1300) 

Sa (M96) 

IrrII (SMC) 



Diagrama de Hubble com Spitzer no Projeto SINGS 

Early-type Late-type 

   E, S0, Sa: galaxias early-type; S, I: galáxias late-type 
 



Galáxias Elípticas na Sequência de Hubble 
     São representadas pela letra “E” seguido de um índice numérico n que 
reflete sua elipcidade projetada no céu. 

• Apresentam apenas a componente esferoidal; 

Exemplos: 
E0: galáxia com imagem circular 
E5: galáxia com ε=0.5 

Nomenclatura Elipticas:  En 

b a 

E0 (M89) 

E1 (M87) E6 (M110) 

E2 (M60) 

E4 (M49) 

E5 (M59) 

• a, b: semi-eixos maior e 
menor da imagem 

ε = (1 − b/a) elipcidade* 
n = 10⋅ε 

• Forma elíptica projetada no céu; 

• Aparência lisa, sem estruturas (importantes); 

• Não há elípticas mais achatadas do que E7 (limite dinâmico). 



Problemas na Interpretação da Elipcidade para Elípticas 
     O modelo mais genérico para explicar as observações pressupõe que as 
galáxias sejam elipsóides triaxiais. Isso resulta na impossibilidade  de 
interpretar a imagem projetada no plano do céu como algo intrínseco.  

Elipsoide geral:  
a > b > c 

Oblato:  
a = b e c < a  

Esférico: a = b = c 

Prolato:  
b = c e a > b 



Galáxias Discoidais a partir de Diferentes Perspectivas 

     A determinação de diversas grandezas no plano da galáxia depende da 
disposição da galáxia em relação ao observador. 
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http://astro.princeton.edu/%7Efrei/


Elementos Geométricos de uma Galáxia Projetados no 
Plano do Céu 

  N 

E Nodo Recessivo 
NR  

  

Nodo Anti-
Recessivo 

Elipse 
Ajustada   

φ 

(x0,y0) 

Eixo Maior 

a 

b 



Sa (M96) 

Sb (M31) 

Sc (M74) SBa (NGC 4643) SBb (M95) SBc (NGC 1365) 

Galáxias Espirais na Sequência de Hubble 
     Representadas por “S” seguida de B (se barrada) e de um índice de subtipo. 

Nomeclatura de Espirais Normais (S) 
ou Barradas (SB): S(B)a, S(B)b, S(B)c 

a → braços espirais suaves e bem amarrados (não resolvidos em 
estrelas ou regiões HII) um bojo central dominante ou barra;  

b → braços espirais mais abertos e resolvido. Contêm bojo e barra 
menores que em a; 

c → braços espirais bastante abertos, resolvido em estrelas, 
aglomerados estelares e regiões HII. O bojo e a barra não são 
muito proeminentes. 

Ordem de importância entre os critérios:  
(i) Grau de abertura dos braços; 
(ii) Tamanho do bojo em relação ao disco (B/D) 
(iii) Grau de resolução dos braços em estrelas e regiões HII. 



Tipos de Galáxias Espirais 
  A estrutura espiral é utilizada para distinguir objetos na Classificação de 
Hubble e o método de Elmegreen & Elmegreen (1982) é usado para classificar 
diferentes estrutura espirais em uma seqüência. Distinguem-se dois tipos 

Galáxias com braços definidos: 70% Galáxias floculentas: 30% + ? 

Melhor descritos por modelos em 
que a estrutura espiral NÃO É 

estável (eg. Gerola & Seiden, 1978). 

Melhor descritos por modelos em 
que a estrutura espiral É estável 

(eg. Lin & Shu, 1969). 

M
51

 (H
ub

bl
e 

Sp
ac

e 
Te

le
sc

op
e)

 

N
G

C
44

14
 (H

ub
bl

e 
Sp

ac
e 

Te
le

sc
op

e)
 



Galáxias Espirais na Sequência de Hubble 
    São representadas pela letra “S” seguida de uma letra minúscula de “a” a 
“c” indicando um subtipo distintivo. 
• Podem ser simples ou barradas: S, SB 
• Apresentam oticamente tanto uma componente 

esferoidal como uma componente disco e, nas 
barradas, uma barra no Disco 

• O disco apresenta evidências de formação estelar 
recente (especialmente nos braços (Ex.: regiões 
HII: nuvens de hidrogênio ionizado por estrelas 
Jovens 

• Nem sempre os braços espirais são 
proeminentes! 

• Na verdade, o que caracteriza uma espiral é a 
presença de um disco com formação estelar ativa 

• Subtipos: Sa, Sb, Sc ou SBa, SBb, SBc 
• Muitos braços espirais (e as barras) podem ser 

descritos como ondas de densidade. 



Galáxias Irregulares 
    Não prevista por Hubble, mas muito comuns. Geralmente com muito 
conteúdo de gás, poeira e muita formação estelar. 

Grande Nuvem de Magalhães M82 Anãs de maré no grupo 
de M81 

IrrI (LMC) 

IrrII (N5195) 

IrrII (M82) TDG 

Nomenclatura de Irregulares:  Irr I, Irr II 
I → Similar às nuvens de Magalhães 
II → galáxias peculiares em desrrupção 

• Irr I: irregulares magelânicas- tipo as Nuvens de 
Magalhães, com sinais evidentes de formação 
estelar; 

• Irr II: galáxias “explosivas”, como M82-resultado da 
fusão de galáxias; 

• dIm: versão anã das nuvens de Magalhães; 

• BCD- “blue compact dwarf”, ou galáxias HII: objetos compactos, com alto brilho superficial, 
onde a formação estelar domina a galáxia inteira; 

• TDG: “anãs de maré”- tidal dwarfs: galáxias criadas em colisões entre galáxias. 



Galáxias Lenticulares na Sequência de Hubble 
    Tipo de galáxia prevista na sequência de Hubble. 

Nomenclatura de Lenticulares:  S0, SB0 
S0    → Sem estrutura interna aparente 
SB0 → com barra mas sem braços 

NGC5866 
SA0+  

M84 
S0 ou E1 

NGC 3115 
S0- 

NGC 4477, 
SB0 

• Apresentam opticamente tanto a componente esferoidal quanto a disco (e, eventualmente, 
uma barra) 

• O disco não mostra braços espirais nem formação estelar recente (regiões HII), mas 
frequentemente apresenta faixas de poeira 

• Difíceis de classificar visualmente! Podem ser confundidas com Elípticas. 



Efeitos de Projeção em Discos Galácticos 
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     O formato de uma galáxia discoidal pode mudar de acordo com a linha de 
perspectiva. 

Observador B Galáxia “edge-on” p/ 
Observador B 

Galáxia “face-on” p/ 
Observador A 

Observador A 



Critérios para a Classificação de Hubble 

SDSS  

Classificação de 
Hubble 

Espirais 

Elípticas 

 
 

Para Espirais 
 
•Existência ou não de Barra 
•Razão Bojo/Disco (Bulge/Disk) 
•S0/Sa 5-0.3 
•Sb: 1 - 0.1 
•Sc/Irr 0.2 - 0 
•Ângulo de abertura do braço espiral 
•Sa: 0o - 10o 
•Sb 5o - 20o 
•Sc 10o - 30o 

Early-type Late-type 

    É uma classificação de galáxias usando critério morfológico interpretado 
erroneamente como uma sequência evolutiva desde galáxias early-type 
(tipos anteriores) até galáxias late-type (galáxias anteriores) 

Para Elípticas 

•Distinção pela razão axial da imagem no 
céu 

 
 

Galáxias Lenticulares 
 
Classe de objetos intermediária entre 
elípticas (sem estruturas internas muito 
evidentes) e espirais (são discoidais que 
podem apresentar barras) 



Extensão de de Vaucouleurs 
    Extende a sequência das espirais: 

• Sa-Sb-Sc-Sd-Sm-I 
 

• Denomina A as espirais simples e B as barradas 
 

• Divide as SB nos subtipos (r), (s) e (rs) 
• r (ring): os braços começam em um anel que envolve a barra 
• s: os braços começam nos extremos da barra 
• rs: tipo intermediário entre r e s 

M95: SB(r)b NGC1364: SB(s)b M101: SAB(rs)cd 



Extensão de de Vaucouleurs em Diagrama 
    Estende a sequência das espirais: 

Barras: 
A → sem barras 
AB → fracamente barrada 
B → barrada 

Anéis (Rings): 
s → braço espiral começa do núcleo ou da barra 
rs, sr → anéis intermediários 
r → braços espirais começam de um anel  
R → anel externo 

Extensões: 
S(B)d → espirais posteriores (levemente caótias) 
S(B)m → transição entre Sp/Irr (LMC) 
Im → muito irregular(SMC) 
I0 → caótica, muito rica em gás e regiões de formação estelar 

Material que obscurece: 
S0 - → livre 
S0 → quatidade intermediária 
S0+ → faixa escura 



Outras Classificações Clássicas 

• Classificação de Morgan (1958) ou de Yerkes: 
baseada na concentração de luz na galáxia. É 
nesse sistema que aparecem as designações D 
(para E gigantes) e cD (para E gigantes com 
envoltória extensa), que são galáxias 
encontradas no centro de grupos ou 
aglomerados de galáxias. 

cE: E compactas, como M32 
Sm: tipo intermediario entre S e Im 

• 1974 – G. De Vaucouleurs [In The Formation and Evolution of Galaxies,  
                ed. J.R. Shakeshaft]: 

• Classes de luminosidade: definida por van den 
Bergh, variando de I a V e associado a quão 
definidos são os braços espirais. Há galáxias 
de mesmo tipo com luminosidades muito 
diferentes; as S mais brilhantes têm braços 
mais desenvolvidos que as mais fracas. 

• Tipos numéricos T (RC3): O RC3 (Third 
Reference Catalogue of Bright Galaxies, de 
Vaucouleurs et al. 1991) apresenta uma 
codificação numérica dos tipos morfológicos 



Galáxias Gigantes e Galáxias Anãs 
    Classificação de Morgan (1958) ou de Yerkes: baseada na concentração 
de luz na galáxia. 

• cD: Elípticas gigantes com envoltório extenso). São galáxias encontradas no 
centro de grupos ou aglomerados de galáxias; 
 

• Anãs: cE são elípticas compactas (compact ellipticals), com alto brilho superficial, 
dE (dwarf ellipticals) são anãs de baixo brilho superficial, dSph (dwarf spheroidal) 
anãs esferoidais são o extremo em baixas luminosidades das dE; dIm são anãs 
irregulares e BCE (blue compact dwarf) 

cD em Hidra 

Anã cE: 
M32 

Anã dEN 
NGC205 

(nucleated) 

Anã dSph: em Fornax 

Enquanto a densidade estelar em 
um aglomerado 
globular é ~ 105 Msol pc-3, em uma 
dSph ela é de10-4 – 10-2 Msol pc-3 



Qual Seria a Razão das Diferentes Geometrias? 
     A forma de uma galáxia depende do comprimento de onda em que ela é 
observada – isso é particularmente importante para a interpretação de 
galáxias distantes: devido ao desvio para o vermelho, imagens óticas podem 
corresponder à emissão UV no referencial de repouso da galáxia. 

IC 1613. Galáxia de baixo 
brilho superficial no óptico 

(cima) e no UV (baixo) 

M51 no IR M51 no óptico M51 no UV M51 em Raios X 

M81 no X M81 no UV M81 no B M81 no R M81 no IR 
distante 

M81 no 
radio 



Qual Seria a Razão das Diferentes Geometrias? 
     A forma de uma galáxia em uma imagem depende do intervalo dinâmico, 
nível isofotal e resolução da imagem: por exemplo, numa exposição breve, 
só se detecta as regiões mais brilhantes de uma galáxia; regiões de baixo 
brilho superficial exigem exposições longas. 



1. Um objeto tem coordenadas RA=18:11:33 e DEC=-27:38:20. Qual é o valor 
dessas coordenadas em graus? 

2. Use o NED para obter, para a galáxia M32, a) suas coordenadas 
equatoriais em graus (J2000); b) suas coordenadas galácticas; c) sua 
velocidade radial. 

3. Quais são as coordenadas equatoriais do Polo Galáctico Sul? Em que 
constelação ele fica ? 

4. Use a ferramenta Explorer, do site SkyView do SDSS, para obter uma 
imagem de um dos satélites de M81 denominado Holmberg IX (use o 
NED para obter as coordenadas desse objeto). 

5. Visite o GalaxyZoo (www.galaxyzoo.org), e tente classificar alguns 
objetos. 

6. O que são regiões HII e em que tipos de galáxias são encontradas? 
7. Descreva em palavras o que significa uma galáxia E3 e uma SAB(rs)cd. 
8. Use o NED para obter as coordenadas equatoriais (J2000) e galácticas, a 

velocidade radial, o tamanho aparente e o tipo morfológico de NGC 488. 
9. Encontre outros nomes para M95. Qual é seu tipo? 
10. Meça a elipticidade de NGC 4473. 

Exercícios 



Degenerecência da Geometria Discoidal e Elípsoidal 

Projeção Elíptica 
Projeção Elíptica 

GEOMETRIA ELIPSOIDAL GEOMETRIA DISCOIDAL 

    As diferentes geometrias encontradas para as galáxias devem refletir 
diferentes comportamentos dinâmicos de suas componentes. Duas classes 
principais: Galáxias Espirais e Elípticas e uma categoria elíptica chamada 
Lenticular. 

M87 
M10

0 



Procedimentos 



Isofotas e o Perfil de de Vaucouleurs e de Sersic  
    Limites não claros entre estruturas forçou confiar em parâmetros 
ajustados sobre isofotas. Exemplos de critérios são: 

• Raio de Holmberg (rH): Semi-eixo maior de um elipoide projetado no plano do céu com 
um brilho superficial de µH = 26,5 mag/arcsec2. 

• Raio efetivo (re): Raio projetado que contém metade da luz emitida pela galáxia. Para 
bojos de galáxias e  galáxias elípticas gigantes em mag/arcsec2: 

• Para discos de galáxias o caráter exponencial se destaca: 

• Ambas são descrições do perfil mais genérico 
conhecido como perfil de Sersic, onde n reflete o 
grau de concentração da galáxia n = 1 (espirais): 



Isofotas e o Perfil de de Vaucouleurs e de Sersic  
     Estudando-se os perfis de diferentes tipos morfológicos pode-se 
verificar uma transição gradativa entre entre perfis de Sersic com n=1 e 
perfis de de Vaucouleurs. 

Hilker  et al. (1999) 
     Elípticas não se comportam 

plenamente como bojos 



Lindblad  e Oort: Importância da Dinâmica Galáctica 

Lindblad  
– Dinâmica 
– Doppler em aglomerados globulares: 

~250 km s-1 
– Calculou a massa do Universo de 

Kapteyn e a velocidade de escape 
– Concluiu que os Aglomerados Globulares 

não poderiam estar presos à Via-Láctea 
caso Kapteyn estivesse correto! 

– Estrutura da galáxia: 
- Divisão em subsistemas dinâmicos 
- Eixo de simetria 
- Velocidades de rotação características    
     => Achatamentos característicos 
- Rotação do disco da galáxia. 
 

Oort 
•Teoria completa de cinemática 
galáctica 
•Explicou estrelas de alta 
velocidade 
•Movimentos relativos 
•Disco com rotação + Componente 
esférico com pouca rotação 
•Via-Láctea é indistinguível de 
nebulosas espirais (ou outras 
galáxias!) 

     Baseado nas observações de nossa galáxias muitos vínculos 
observacionais foram descobertos para interpretar outras galáxias. 

Lindblad  (1927 MNRAS..87..553L) 
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