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Grupos Compactos de Galáxias: Stephane’s Quintet 
    Consiste de 4-7 galáxias contidas em uma pequena área do céu, 
correspondentes a poucas centenas de kpc de diâmetro. O Espaçamento 
típico é de 20 a 40 kpc. 

Stephane's 
Quintet 

Seyfert’s 
Sextet 

• Possui mais galáxias espirais; M/L ~ 150 - 500;  
• Supõe-se que galáxias individuais possuem halos de matéria 

escura maiores; 
• Às vezes compartilham halo. 



Grupos Compactos como Laboratórios para Estudar da 
Interação e Evolução de Galáxias 

Densidade de Grupos Compactos ~  densidade de núcleos de aglomerados 
>> 300 h-2 Mpc-2 

  
Dispersão de Velocidade ~ Velocidade de rotação dos membros (~200 km/s)  

 
Interação e Mergers entre galáxias é favorecido 

 
  

Grupos Compactos são ambientes ideias para observar  fenômenos 
relacionados à interações 

Distorções Morfológicas 
Anomalias Cinemáticas 
Interações Dinâmicas 

Iinterações induzem surots 
(“bursts”)de formação 

estelar 

Abastacendo e 
inciando formação 

estelar  

Formação de 
Galáxias de 

Interação de Maré 
(TDGs)  

Formação de algumas 
Galáxias Elípticas via 
Formação Hierarquica 

Regiões HII 
intergalácticas 



Aglomerado de Virgo 



Tipos de aglomerados 

– Abell: regulares, intermediários, irregulares 

– Zwicky: compactos, semi-compactos, abertos 

– Rood-Sastry (1971): 
+ cD: cD única dominante 
+ B: binários 
+ L: linha: muito achatado 
+ C: core: um grupo de galáxias brilhantes 
                  concentradas no centro 
+ F: flat: um pouco achatado 
+ I: irregular 

    Diversos critérios propostos existem e com características que se 
sobrepõem: 

– Bautz-Morgan (1970) 

 + BM I: aglomerado dominado por uma cD (A2199) 
 + BM II: as galáxias mais brilhantes são intermediárias entre as cDs e E gigantes normais (Coma) 
 + BM III: aglomerado sem galáxias dominantes (Hercules) 
 + tipos intermediários: BM I-II, BM II-III 
 

 
- ~40% dos aglomerados ricos são BM I, I-II, ou II 

- ~60% são BM II-III e III 



Abell type  Regular (Early)  Itermediária Irregular (Late) 

Zwicky type  Compacta Semi-Compacta  Aberto 

Bautz-Morgan type  I, I-II, II  (II), II-III  (II-III), III 

Rood-Sastry type  cD, B, (LsC)  (L),(F),(C)  (F), I 

Conteúdo Rico em elípticas Pobre em Espirais  Rica em Espirais 

E                (field 10%) 
L                (field 20%) 
S                (field 70%) 

35% 
45% 
20% 

20% 
50% 
30% 

15% 
35% 
50% 

Simetria esférica intermediária forma irregular 

Concentração central alta moderada pouca 

Perfil Central acentuado intermediário plano 

Emissão em rádio?  50%  50%  20%  

Luminosidade em Raios X Alta intermediária baixa 

Exemplos  A2199, Coma  A194, A539  Virgo, A1228 

Morfologia e Classificação 



A 2199 – cD, BM I Coma – B, BM II 



Perseus (A426) - L 



Abell 2065 (Cor Bor) – C,  BM III 



A2151 (Hercules) – F,  BM III note o grande número de 
galáxias em interação 



A400 – I, BM II-III 



A segregação morfológica 
 

aglomerados ricos: E e S0 dominam; 
fração das S∼15% 

grupos e aglomerados pobres: a 
maior parte das galáxias 
brilhantes são S ou Im - ∼70% 

    Segregação morfológica: a fração de E e S0 aumenta com a densidade 
local de galáxias 

E 

Sp+Irr 

S0 

Dressler 1980. 



1958 – G. Abell [ApJS 3, 211]:  primeira busca sistemática de aglomerados ricos (visual) 
 

  Survey do Céu do Palomar (POSS, Schmidt 1.2m, δ > −27°, |b| ≥ 30°, 879 pares de 
placas fotográficas) 
•  blue band → 103a-O emulsion,  mO,lim = 21.1 
•  red band   → 103a-E emulsion,  mE,lim= 20.0 

 

  Critérios:  
•  riqueza → Ngal ≥ 50 galáxias, entre m3 e m3+2 mag (subtração local do céu) 
•  concentração → r < RAbel = 1.5 h-1 Mpc = (1.72/zest) arcmin zest = f(m10) 
•  distância → 0.02 (tamanho limite da placa) < z < 0.2 (mag limit → m3 ≤ 17.5) 

 

  Ncl = 2712 (amostragem estatística: Ncl= 1682) 

1989 – Abell, Corwin & Olowin [ACO, ApJS 70, 1]: estendido para hemisfério sul 
 

 ESO/SERC Southern Sky Survey [UK Schmidt 1.2m (AAO) + ESO Schmidt 1.0m (La 
Silla), δ < −17°, |b| ≥ 30°, 606 pairs of plates] 

• blue band → IIIa-J emulsion + GG395 filter,  mJ,lim = 22.5 
• red band  → IIIa-F emulsion + RG610 filter,  mF,lim= 21.5 

 

 mesmo critério (exceto quando usando função de luminosidade) 
 Ncl = 1361 (rico) + 1174 (suplementar – menos rico, R = 0, ou D > 6) 

Catálogo de Abel - ACO 

a terceira galáxia mais 
brilhante do aglomerado 

dentro de RA = raio de Abell 



Classe de Riqueza (R ) 
 

0        30 – 49 
1        50 – 79 
2      80 – 129 
3    130 – 199 
4    200 – 300 
5 300 or more 

 
R                           (Ngal) 

Classe de Distância (D) 
 

1 13.3 – 14.0  0.0283 
2 14.1 – 14.8  0.0400 
3 14.9 – 15.6  0.0577 
4 15.7 – 16.4  0.0787 
5 16.5 – 17.2  0.1310 
6 17.3 – 18.0  0.1980 

 
D   (intervalo de m10)        (média de zest) 

Limitações: - efeitos de projeção [incompletude (?) e contaminação (cerca de 10%)] 
 
 

 - Efeito Scott (1957) : R  aumenta com zest 

Catálogo de Abel - ACO 



Contraste de Densidade dos Aglomerados 

    Número médio de galáxias brilhantes (L > L*) em aglomerados com R ≥ 0  
dentro de um círculo com o raio de Abell: 

ng (agl) ~ 3 h3 galáxias Mpc-3 

   Número médio de galáxias brilhantes no campo: 

ng (campo) ~ 1.5 x 10-2 h3 galáxias Mpc-3 

   Contraste de densidade dos aglomerados: 

[ng (agl) - ng (campo)] / ng (campo) ~ 200 



A Luminosidade das Galáxias 
•  Galáxias existem nas mais variadas luminosidades 

•  Mais fracas: MB ~ -7.5 

•  Mais luminosas: MB ~ -22.5 

Tamanho relativo de M87, uma E gigante no 
centro do aglomerado de Virgo, e M32, um 

satélite de Andrômeda (no quadrado), se 
ambas estivessem na mesma distância 
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